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انظر اىل ما حولك
عبد الزهرة املن�شداوي
الذين ي�سلكون م�سال ��ك املنافع ال�شخ�صية والفئوية دائما ما
يتمثل ��ون تلك الفل�سفات التي تدعو اىل خداع االخرين ونيل
ثقتهم ومن ثم االيقاع به ��م من اجل م�آربهم.فهم يعمدون من
اج ��ل توجيه خطاباته ��م اىل العاطفة قب ��ل العقل واليفهمون
امل�ستقبل للخطاب �شيئا عما يقولون.
جمتمعنا العراقي واجه وطوال اربعة عقود من الزمان فرتة
م ��ن التجهيل الق�سري واالنقطاع ع ��ن العامل اخلارجي وعما
يج ��ري فيه.لذل ��ك وج ��ده البع�ض بع ��د التغي�ي�ر خامة ميكن
ت�شكيلها وفق ما يريد ووفق اهوائه ال�شخ�صية.
املعتق ��د والطائفة والدين وحتى �شكل الثياب �صارت العمود
الفقري واحلبل ال ��ذي لعب عليه البع�ض يف �سبيل الو�صول
اىل مبتغ ��اه املتمث ��ل باجل ��اه وال�سلط ��ة وو�سيلت ��ه اىل ذل ��ك
املواطن الب�سيط.
م ��ا مل مني ��ز ما بني الذي ينفع وال ينف ��ع فاننا ال�شك لن نتقدم
خط ��وة واحدة اىل امام و نبقى عل ��ى ما نحن فيه من ازمات
يف �شتى ميادين احلياة.
املواط ��ن يري ��د م ��ن ان�ب�رى لقيادته يف ه ��ذه الف�ت�رة برامج
عملية وتفهم� � ًا للواقع املعي�ش ال ��ذي اليح�سد عليه بحال من
االحوال.
من �سبقون ��ا يف ميدان الرفاه والطم�أنينة وامل�ستقبل الواعد
تخلوا عن تلك املقوالت التي تدلف نحو اال�سراف يف التخيل
يف عوامل بعيدة عن املح�سو�س ومتلأ جفنة الفقري باالحالم
بدل رغي ��ف اخلبز(.يوعدون ��ا بق�صور يف ال�سم ��اء ويبنون
ق�صورهم على االر�ض).
على املواط ��ن ان ي�سعى جاهدا اىل اقام ��ة قنطرة على ج�سر
وان يعت�ب�ر احلي ��اة الت ��ي وهبه ��ا لن ��ا الل ��ه فر�ص ��ة للعي� ��ش
بامل�ست ��وى الالئ ��ق وان ال يجعل من دع ��اوى االخرين الذين
يعتربون احلياة �شر وب�ل�اء ونبذها اوىل من االقبال عليها.
ا�صحاب هذه املقولة يريدون احلياة لهم وحدهم الي�شاركهم
فيها احد .ينهون عن امللذات وهم ا�شد املقبلني عليها !!
لقد تا�سفت ب�شدة وانا ا�ستمع ملواطن يو�صي ولدا له ب�شراء
ق�ب�را له قب ��ل االوان مببلغ الي�سته ��ان به ،بع ��د ان ثبت لديه
البع� ��ض م ��ن اخلطباءفكرة املوت ونق�شوه ��ا يف نف�سه نق�شا
الميحى.
�صاحب القرب ال�شك تعر�ض ل�سيل من تلك اخلطب التي جئنا
على ذكرها انف ��ا� ،سمعها من اولئك الذين يتم�سكون باحلياة
ويبن ��ون الق�صور الباذخ ��ة ويتناولون ال ��ذ االطعمة،ا�ضافة
اىل كنزه ��م االموال على االموال.هناك ثمة نفاقا وزيفا لدى
البع�ض لكنه مع ذل ��ك ي�ستطيع التاثري على املواطن الب�سيط
م�ستغ�ل�ا عاطفته ،ومن ث ��م ا�ستخدامه مل�صاحل ��ه (الدنيوية)
مبكر ودهاء.
ال نعل ��م كي ��ف ميكن لنا حتفي ��ز املواطن الذي ح ��رم التعليم،
او ذل ��ك الذي اعتمد عل ��ى العاطفة دون غريه ��ا للنظر اىل ما
حول ��ه دون ان ينتبه اىل قدرات ��ه وملكاته التي وهبها الله له
يف التميي ��ز م ��ا بني ال�ص ��ادق واملزيف م ��ع ان التجربه التي
خا�ضه ��ا جت�س ��دت وا�ضحة مت ��ام الو�ضوح.نريد ان ال ينظر
اىل نوعي ��ة املالب�س التي يرتديها �صاح ��ب اخلطاب بقدر ما
ينظر اىل نوعي ��ة العمل وم�صداقية ال�شع ��ار املطروح عليه.
احلي ��اة تتطلب زراع ��ة �شجرة نخيل اكرث مم ��ا تتطلب حجز
م�ساحة لقرب قبل املوت.

مواطنون يف (حي الباقر):

نـحـن نـعـيــ�ش خــارج الـتـاريــخ والـجـغــرافـيـــا
يعرف املواطن العراقي الذي
عانى قطعا كل انواع امل�صائب
منذ ان �شاءت ال�سماء ان يكون
عراقي الروح واجل�سد وم�سقط
ر�أ�سه هذه الرتبة املعجونة
ب�شتى انواع العناء والبالء
وال�ضيم والهموم ،يعرف هذا
املواطن قبل غريه من �سائر
عباد اهلل عراقيني او غري
عراقيني ،فائخني او منهكني،
ان مايقرب ثالثة ارباعهم بال
(وطن) مبعنى(�سقف بيت)
ايا كانت م�ساحته وموا�صفاته،
ميكن ان ي�سرته وعياله
غائلة خوف ليايل الف�ضاءات
املوح�شة ،وق�سوة برد وزمهرير
ال�شتاء القا�سي ،م�ستغنيا عن
قائمة طويلة عري�ضة من
حقوق املواطنة التي له يف ذمة
الدولة الراعي االول ملواطنيها
واملدافع اال�سا�س عن حقوقهم
وان�سانيتهم..

بغداد /كاظم اجلما�سي
ي�شغ ��ل (ح ��ي الباق ��ر) م�ساح ��ة م ��ن االر�ض،
تقدرمبايزي ��د عل ��ى الع�ش ��رة دوامن ،وتكتظ
فوقها اك�ث�ر م ��ن ()1000-800عائلة ،وعلى
رغم اكتظاظها فقد قام املقيمون عليها بتنظيم
�شوارعها الرئي�س ��ة والفرعية بطريقة �سليمة
ت�سهل مرور ال�سيارات واال�شخا�ص ب�صورة
ان�سيابي ��ة ،كم ��ا ق ��ام اه ��ايل املنطق ��ة بحف ��ر
�شبك ��ة جمار نظامية ومن ث ��م قاموا بربطها(
جتاوزا) مع �شبكة املجاري الرئي�سة للمنطقة
املج ��اورة .اما فيما يخ� ��ص التيار الكهربائي
فهن ��اك ث�ل�اث مول ��دات دي ��زل اهلي ��ة تغ ��ذي
ال�س ��كان ،ولك ��ن م ��ع وج ��ود جت ��اوزات على
ال�شبك ��ة اال�صلي ��ة ،ومو�ضوعة م ��اء ال�شرب
فه ��ي تعتمد التج ��اوز بكليتها،االم ��ر الذي مل
يزل يعاين منه �سكنة املنطقة..

يف جول ��ة قام ��ت به ��ا (�ش� ��ؤون النا� ��س) يف
احياء ح ��ي الباق ��ر الواقع يف ح ��ي ال�ضباط
بالق ��رب م ��ن اال�س ��واق املركزي ��ة الكائنة يف
منطق ��ة ال�شع ��ب ،ا�ستطلع ��ت فيه ��ا معاناتهم
وتطلعاتهم..
املواطن ��ة /ام خال ��د /ارملة ت�سك ��ن وولديها
القا�صري ��ن دكان ��ا بااليج ��ار ،تق ��ول :ه ��ذا
م ��كان �سكن ��ي ان ��ا وول ��دي خالد�13/سن ��ة
وميثم�10/سنوات منذ �سنتني،بعد ا�ست�شهاد
زوج ��ي ايام القت ��ل عل ��ى الهوي ��ة ،وبفقدانه
فق ��دت معيل ��ي الوحي ��د ،وكم ��ا يق ��ول املث ��ل
العراق ��ي (ر�ضيت بالهم واله ��م مار�ضى بيه)
الي ��وم يري ��د –اب ��و املل ��ك – يطلعن ��ي خارج
الدكان ،والادري اىل اين �أويل وجهي...
ولدى �س�ؤالنا عن م�صدر رزقها اجابت :خالد
وميث ��م يبيع ��ان ( العاللي ��ك) بال�س ��وق .وانا
ابي ��ع يف ب�سط ��ة امام ب ��اب ال ��دكان ال�سكائر

ردود واجــــابــات
اىل جريدة املدى الغراء
م /اجابة
حتية طيبة...
ن�ش ��رت جريدك ��م بعدده ��ا ()1556
ال�ص ��ادر يف 2009/7/12مو�ضوعا
بعنوان (اىل انظ ��ار وزير الداخلية)
نود تو�ضيح ماجاء فيه:
بخ�صو�ص �ساح ��ة وقوف ال�سيارات
الت ��ي تق ��ع مقاب ��ل جمم ��ع اخللف ��اء
(�ساح ��ة امليدان )املحلة ( )114ميكن
اي�ضاح االتي:
ا)ال�ساحة تعود فعال اىل امانة بغداد
وقد احيلت اىل ال�سيد (ازاد ابراهيم)
ب�ش ��كل ا�ص ��ويل ووفق ق ��رار االمانة
املرق ��م 2009/41يف2009/4/6
ببدل �إيجار �سنوي قدره12000000
ما ادى ببع�ض اال�شخا�ص لالعرتا�ض
منهم العاملون يف اجلمعية التعاونية
م ��ن ت�سلي ��م ال�ساح ��ة اىل ال�شخ� ��ص
امل�شار اليه ال�سب ��اب غريمعروفة يف
حينها.
ا) مت توجيه كت ��اب ر�سمي من دائرة
العق ��ارات يطل ��ب في ��ه م ��ن دائ ��رة
احلرا�سات وامن امانة بغداد لغر�ض
حج ��ز املتجاوزي ��ن عل ��ى ال�ساح ��ة
وت�سليمه ��ا اىل امل�ست�أجرال�شرع ��ي

واللبلب ��ي.؟ وع ��ن مدى ا�ستفادته ��ا من اعانة
�شبك ��ة احلماي ��ة االجتماعية،ذك ��رت انه ��ا
م�شمول ��ة بها وه ��ي ت�ساعدها عل ��ى االقل يف
دفع ايجار (البيت-الدكان)...
اما املواطن يا�سني املو�سوي /متقاعد /يعمل
حاليا عامل بناء/ويبل ��غ من العمر 55عاما/
فيق ��ول :لدي ارب ��ع بن ��ات وولد واح ��د وانا
املعي ��ل الوحيد له ��م ،راتبي التقاع ��دي زائدا
اجور(العمال ��ة) بال ��كاد نعي� ��ش بهما(،ك�س ��ر
بجمع دابرة)..
وي�ضي ��ف  :ن�سكن ان ��ا وعائلتي غرفة واحدة
( )4×3م ��ع م�سق ��ف حم ��ام و�آخ ��ر مطب ��خ
والن�ستخ ��دم الكهرب ��اء ،اذ ماذا نفع ��ل بها ما
دمن ��ا المنل ��ك اي جه ��از كهربائ ��ي حت ��ى وال
م�صباح واحد..
ابو ك ��رار� /صاحب حمل(�سقيفة) لبيع املواد
الغذائي ��ة يف املنطق ��ة  /موجود من ��ذ �أقيمت

ق�ضية للمناق�شة
بعد ذل ��ك مبا�ش ��رة مت ت�شكيل مفرزة
واخل ��روج وتب�ي�ن بع ��د ذل ��ك ان
الم�شكل ��ة هن ��اك الن ال ��كل را�ض ��ون
وابلغناهم بقانونية امل�ست�أجر.
ج)مل تخ ��رج بع ��د ذل ��ك اي مفرزة او
جه ��ة امنية لغر�ض تفعي ��ل اي قرار.
وبق ��ي املو�ض ��وع بعه ��ده الوح ��دة
الع�سكري ��ة املتواجدة هن ��اك لغر�ض
مراع ��اة اجلان ��ب االمن ��ي داخ ��ل
ال�ساحة وحميطها.
اىل جريدة املدى الغراء
م /اجابة
ن�ش ��رت جريدتك ��م بعدده ��ا ()1541
ال�ص ��ادر يف2009/6/23مو�ضوعا
بعنوان (املنظف ��ون يا امانة بغداد!)
نود تو�ضيح ما جاء فيه:
كل العم ��ال امل�شتغل�ي�ن يف جم ��ال
النظاف ��ة ال خ�ب�رة له ��م يف ه ��ذا
املجال..ولغر� ��ض حت�س�ي�ن ادائه ��م
فهن ��اك م�س� ��ؤول ع ��ن كل جمموع ��ة
لغر� ��ض متابع ��ة �س�ي�ر اعماله ��م....
وهناك مراقبة دقيقة ل�صيغة االعمال
من قبل بلدية الكرادة التابعة المانة
بغداد.
مع التقدير
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اىل جريدةاملدى الغراء
م /اجابة
حتية طيبة...
ن�ش ��رت جريدتك ��م بعدده ��ا ()1541
ال�ص ��ادر يف 2009/6/23مو�ضوع ��ا
بعنوان (�ضوء) ن ��ود تو�ضيح ما جاء
فيه:
لدائ ��رة الك ��رخ التابع ��ة المان ��ة بغداد
ن�ش ��اط خدمي متمي ��ز لعم ��وم الرقعة
اجلغرافي ��ة للبلدية املذك ��ورة وميكن
تلخي�ص هذا الن�شاط باالتي :
)1هن ��اك متابع ��ة ل ��كل ن�ش ��اط يق ��وم
ب ��ه العم ��ال داخ ��ل ال�ش ��وارع وب�شكل
تف�صيلي وعلى مدار ال�ساعة.
)2هن ��اك عقوب ��ات تفر�ضه ��ا الدائ ��رة
املذك ��ورة على كل مق�صر من العمال ال
ي�ؤدي واجبه ب�صورة �صحيحة.
مع التقدير
اىل جريدة املدى الغراء
م /اجابة
حتية طيبة...
ن�ش ��رت جريدتك ��م بعدده ��ا ()1551
ال�ص ��ادر يف  2009/7/6مو�ضوع ��ا
بعن ��وان (�شحة املاء يف املحلة ()561
من قبل دائرة ماء بغداد التابعة المانة
بغداد تبني ان هناك �شحة معينة داخل

القط ��اع ( )46منتل ��ك حل ��وال واقعي ��ة
ملعاجلة هذه امل�ش ��اكل لعموم قطاعات
مدين ��ة ال�صدر منها مث�ل�ا عمل ربطات
تقوية ال�سيما املناطق التي تعاين من
�شحة معينة.
�شاكرين تعاونكم..مع التقدير
اىل /جريدة املدى الغراء
م/اجابة
حتية طيبة
ن�ش ��رت جريدتك ��م بعدده ��ا ()1540
ال�ص ��ادر يف  2009/6/22مو�ضوعا
بعن ��وان (�شكاوى)ن ��ود تو�ضي ��ح م ��ا
جاء فيه :
توج ��د العدي ��د من احلاوي ��ات املرتية
عل ��ى جانبي �ش ��ارع التع ��اون العربي
حي ��ث مت رف ��ع النفاي ��ات م ��ن داخله ��ا
ب�ص ��ورة م�ستم ��رة ا�ضاف ��ة لعم ��ل
الكاب�س ��ات الت ��ي تق ��وم بعمله ��ا ع ��ن
طريق وجبتني �صباحي ��ة وم�سائية..
يتم ذلك من خالل اجلهد الذي تقوم به
بلدية الر�شيد التابعة المانة بغداد.
�شاكرين تعاونكم..مع التقدير
حكيم عبد الزهرة ح�سن
مدير دائرة العالقات واالعالم
امانة بغداد

اول بلوكة على ار�ض املنطقة ،كما ي�شهد بذلك
اكرث م ��ن �ساكن من �سكن ��ة املنطقة ،يعرت�ض
ب�ش ��دة على اط�ل�اق اية ت�سمي ��ة يعتربها غري
الئق ��ة باملنطق ��ة م ��ن مثل(حوا�س ��م -جتاوز)
ويعلل ذل ��ك بكون القاطن هنا هو عراقي ابن
عراقية واالر�ض الت ��ي يقطنها مل ي�سلبها من
اخي ��ه العراقي بل ه ��ي ار�ض خ�ل�اء ،ولو مل
يك ��ن م�ضطرا هو ومن معه من ن�ساء واطفال
ملا اقام هذه اخلرائ ��ب و�سكن حتت �سقوفها،
ويل ��وم احلكومات املتعاقبة ب�ش ��دة ،ويعدها
غري خمل�صة يف خدمة ابناء �شعبها ومل ترتق
ملا فعله الزعيم عبد الكرمي قا�سم(ابن ال�شعب
الب ��ار) حني ح ��ل م�شكلة ال�سك ��ن امل�ستع�صية
ابان فرتة حكمه.
وع ��ن �س�ؤالن ��ا ل ��ه ع ��ن ر�أي ��ه ،ب�ش�أن م ��ا يقال
ع ��ن ان هناك عدد�أ م ��ن �سكنة املنطق ��ة لديهم
ام�ل�اك �سابقة يف مناطق اخ ��رى وي�ستولون

فكروا بنا..
ّ

على قطع ارا�ض هن ��ا بدافع اجل�شع والطمع
وحدهم ��ا� ،أكد ابو كرار :نع ��م ،وا�ستطيع ان
اعدده ��م لك ،ولكن عدده ��م قليل وميكن له ان
يكرب من خالل املتاج ��رة ،لذا ادعو مع جميع
ابن ��اء احل ��ي اجله ��ات املعني ��ة اىل ت�شكي ��ل
ف ��رق م�س ��ح وحتقي ��ق م ��ن خ�ل�ال الرج ��وع
اىل ال�سج�ل�ات ال�ضريبي ��ة ،وك�ش ��ف �ضعاف
النفو�س مم ��ن بلغ بهم اجل�ش ��ع اىل مزاحمة
الفقراء على اال�ستيالء على خرائبهم.
يف خت ��ام جولتن ��ا يب ��دو الق ��ول ب�ض ��رورة
توفري بناية مدر�سة او م�ستو�صف �صحي او
�ساحة العاب متنف�س ��ا الطفال احلي ،اوحتى
حتديد م ��كان كيما يكون مكب ��ا ثابتا لنفايات
املنطق ��ة� ،سيب ��دو كل ذل ��ك ال ��كالم �ضربا من
الباله ��ة او الهذي ��ان ،ورمب ��ا ..رمب ��ا �سيجد
�أذن ��ا �صافية �صاغية ت�سم ��ع يف ح�شد متكاثر
من الطر�شان.

ع������ام درا�������س������ي ج���دي���د

احمد نوفل

الطلبة �سواء كان ��وا من اجلامعيني او طلبة الدرا�سة
االبتدائية واالعدادية هم اجليل الذي يعول عليه يف
ال�سري نحو بناء ع ��راق غري عراق االم�س الذي تركز
جهد املواطن فيه للح�صول على رغيف اخلبز فح�سب
ام ��ا املدر�سة واجلامع ��ة فلم تكن باالم ��ر الذي ي�شغل
االب يف اال�س ��رة من اجل تعليم افراد عائلته.لقد كان
اخليار �صعبا عندم ��ا و�ضع الرغيف يف كفة والكتاب
يف الكف ��ة االخ ��رى وبطبيع ��ة احل ��ال كان االختي ��ار
لالول.نح ��ن على ابواب عام درا�س ��ي جديد ويف بلد
غري الذي عرفناه يف ال�سابق اي جديد اي�ضا.
م ��ا يربز على الواجهة هو الت�س ��ا�ؤل حول ما ا�ستجد
يف ه ��ذا اجلانب وما الذي حظي ب ��ه الطالب ومعلمه
م ��ن رعاي ��ة واهتم ��ام ميكن ان يدف ��ع بهم ��ا قدما اىل
طري ��ق التطور وامل�ساهمة يف رف ��د البلد بجيل ميكن
ان ي�ضطل ��ع مبهم ��ة بنائ ��ه يف �شتى امليادي ��ن منطلقا
من مفهوم ان الوطن هو البيت الكبري لكل العراقيني
وم ��ن واجبه ��م امل�ساهمة يف اعادة بنائ ��ه على ا�س�س
ح�ضارية جديدة ا�سوة ببقية بلدان املعمورة.
ق ��د ال نغايل ح�ي�ن نذكر ان معان ��اة الطال ��ب وا�سرته
بقيت كما هي :
ف ��رب اال�سرة ال ��ذي لديه اك�ث�ر من طال ��ب يف عائلته
يعن ��ي ل ��ه ذل ��ك املزي ��د م ��ن امل�ش ��اكل من جان ��ب دخل
اال�س ��رة وارتف ��اع ا�سعارالنق ��ل وم ��واد القرطا�سي ��ة
يثق�ل�ان الكاهل ومتطلبات الدرا�س ��ة لي�ست هينة كما
يت�صوره ��ا البع�ض ممن لي�س له من ابناء يف كلية او
معه ��د يتطلب الو�صول اليه والع ��ودة منه رمبا بقدر

رات ��ب موظ ��ف يف م�ؤ�س�س ��ة ر�سمية.اجلان ��ب االخر
بالن�سبة للمدر�سة االبتدائي ��ة والثانوية النعتقد بان
و�ضعهم ��ا يختلف عن ال�سابق.نح ��ن نعلم ان البع�ض
من معلمي هذه املدار�س والذين اليزالون ميار�سون
مهنة التعليم هم باال�سا� ��س من تلك االيام التي �سمح
فيه ��ا مل ��ن اجتازمراح ��ل درا�سة حمو االمي ��ة ومن ثم
عه ��د به ملعهد اعداد املعلمني !!فياترى انى لهذا املعلم
الدراية واخلربة الكافيتان يف �إعداد التلميذ؟!

ا��������������ش�������������ارة
كرمي احلمداين

كاريكاتري .................عادل �صربي

ت�ستع�ي�ن االجه ��زة االمنية يف خمتلف
دول العامل مبزودي املعلومات -املخرب
ال�س ��ري -وتخ�ض ��ع ه ��ذه املعلوم ��ات
اىل الدرا�س ��ة والتمحي� ��ص ملعرف ��ة
م ��دى اهميته ��ا وجديتها وف ��ق قانون
ينظ ��م ه ��ذه العملية الوطني ��ة ،واقول
وطني ��ة لدورها يف م�ساع ��دة االجهزة
املعني ��ة يف �ضب ��ط االم ��ن واال�ستقرار
وبالت ��ايل احلفاظ عل ��ى ارواح النا�س
وممتلكاتهم  ,وهنا يلعب الوعي دورا
مهم ��ا يف مراقب ��ة اجلرمي ��ة واالنتباه
اىل ن�شاط ��ات وممار�س ��ات مرتكبيه ��ا
ما يدفع املواط ��ن اىل معاونة االجهزة
االمني ��ة يف احل ��د م ��ن اجلرمي ��ة يف
االخبار عنها ب�شتى الطرق واال�ساليب
بروح املواطنة.
فيم ��ا يخ�ص املخرب ال�سري لدينا هناك
جملة مالحظات ح ��ول عمله(امللتب�س)
لع ��دم وجود قان ��ون او تعليمات تنظم
العملي ��ة ومينع العبث بها يف تو�صيل
معلوم ��ات خاطئ ��ة وكيدي ��ة االم ��ر
ال ��ذي �شغ ��ل كث�ي�را االجه ��زة االمني ��ة
واملحاك ��م التي ثبت لديه ��ا عدم نزاهة
الكث�ي�ر م ��ن ه ��ذه االخب ��ارات  ,ومثل
ه ��ذه املمار�س ��ات اخلاطئ ��ة حتى وان
كان ��ت قليلة �ستكون م�ص ��درا للفو�ضى
والبلبلة وفقدان الثقة باملخرب ال�سري
لدى املواطن هذا ع ��دا عن ردود الفعل
الت ��ي ت�صاح ��ب ه ��ذه العملي ��ات �ض ��د

زهور ونور

وحت ��ى يف جم ��ال الدرا�س ��ة اجلامعي ��ة فنح ��ن نعلم
موج ��ة تزوي ��ر الوثائق الدرا�سية الت ��ي كانت جتري
عل ��ى قدم و�ساق يف جامعاتن ��ا منذ فرتة الثمانينيات
واىل يومن ��ا هذا.حدثن ��ي احده ��م ب� ��أن ر�سائ ��ل
الدكت ��وراه واملاج�ستري تب ��اع يف اال�سواق للراغبني
يف �شرائها ومن مل ي�شرتها كلف اخر العدادها له يف
االخت�صا�صات العلمية واالدبية على حد �سواء وكلنا
على علم بذلك.هل مت فرز ه�ؤالء.

املخرب ال�سري والوعي املجتمعي
املخرب ال�س ��ري .هنا ينبغ ��ي ان يكون
عمل املخ�ب�ر ال�س ��ري مو�ض ��ع اهتمام
ودرا�س ��ة من قبل اجله ��ات املعنية وان
ي�ستفاد من ��ه كمعلوم ��ة ن�سبية تتطلب
املتابع ��ات والتحقيق ��ات ال�ستكماله ��ا
عل ��ى الوج ��ه ال�صحيح،قب ��ل ان تكون
م�ص ��درا لالرت ��زاق وللث� ��أر واالنتق ��ام
م ��ن االخرين عل ��ى اي ��دي البع�ض من

املخربي ��ن ال�سريني (�ضعاف النفو�س)
ذل ��ك النه ��م يف كل االح ��وال ب�شر مثل
غريه ��م يت�أث ��رون �سلب ��ا او ايجاب ��ا
بو�ضعه ��م ال�شخ�ص ��ي وظروفه ��م
وتربيتهم.
والن وظيف ��ة املخ�ب�ر �س�ل�اح ذو حدين
لذلك يج ��ب احاطته بالوع ��ي والثقافة
واحل�صانة االخالقية والرتبوية.

املخرب ال�سري

