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النا�صرية باالرقام
عبد الزهرة املن�شداوي
مدينة النا�صرية من امل ��دن العراقية ال�شهرية ،رفدت العراق
بالعدي ��د من ال�شخ�صيات التي �سيبق ��ى ذكرها خالدا مع بقاء
العراق.
هذه املدينة ميكن ت�سميته ��ا باملدينة املظلومة ،وظلمها لي�س
ولي ��د ال�ساعة ،او الي ��وم ،فلقد رافقها منذ ام ��د بعيد ،وان مل
تك ��ن املدن اجلنوبية االخ ��رى باح�سن حال منه ��ا .ولكن مع
ذلك تبقى االكرث مظلومية م ��ن البقية ب�أعتقادنا  ،النعلم ملاذا
مل تن�ص ��ف من قبل وم ��ن بعد؟ لنا زميل يعم ��ل يف ال�صحافة
ذك ��ر لنا ب� ��أن االح�صائي ��ات فيها ت�ش�ي�ر اىل ان 300قرية من
قراه ��ا مل ت�صله ��ا بعد الكهرباء فهم ي�سمع ��ون بهذا االخرتاع
ال ��ذي ين�س ��ب اىل (ادي�س ��ون ) م ��ن اف ��واه النا�س وم ��ا زال
الفانو� ��س والالل ��ة النفطي ��ة �سي ��دي املوقف واقم ��ار الليايل
احلالكة الظلمة .
ويف النا�صري ��ة هن ��اك  281قري ��ة ب�ل�ا ماء �صح ��ي ميكن ان
يجن ��ب �سكانه ��ا االمرا� ��ض التي يعتق ��د املعني ��ون بال�صحة
العام ��ة بان املاء غري املعالج �صحيا ه ��و من اخطر االو�ساط
قاطب ��ة يف نقل االمرا� ��ض املعدية  .وبطبيع ��ة احلال ال نعلم
ع ��ن عدد مر�ض ��ى هذه الق ��رى نتيج ��ة لتناولهم مي ��اه االنهر
وال�سواق ��ي وال ��ذي نعلمه ان حام ��ل املر�ض فيه ��م ال تتي�سر
ل ��ه مراجعة مركز �صح ��ي ،اال اذا طرحه املر�ض والقاه ار�ضا
عنده ��ا فقط يع ��رف انه مري� ��ض  ،اما حامله ال ��ذي ي�ستطيع
احلرك ��ة فال يح�سب بطبيع ��ة احلال غري ان ��ه معافى بطريق
اخلط� ��أ وغي ��اب الك�شوف ��ات ال�صحية الت ��ي وحدها ميكن ان
تك�شف عن وجوده.
ذل ��ك ما يخ� ��ص القرى ،ام ��ا فيما يخ� ��ص االحي ��اء الع�صرية
فيه ��ا فاالح�صائي ��ة ت�ش�ي�ر اي�ض ��ا اىل وجود  66حي ��ا �سكنيا
غ�ي�ر خمدوم مبياه ال�شرب .ونحن نعرف ان اعداد القاطنني
يف احل ��ي اكرث من اعداد القاطنني يف القرية  .ونفيد القارئ
اي�ضا بالق ��ول ان اح�صائية فيها معلومة تذكر ان هناك 175
مدر�سة طينية موزعة على القرى واالرياف.
الطامة الكربى ،او قل الكارثية مبعنى الكلمة  ،ان هناك %98
من االرا�ضي الزراعية غ�ي�ر م�ست�صلحة وك�أن النا�صرية يف
هذا الوقت ابدلت الزراعة واجتهت للت�صنيع احلديث ،فهجر
الفالح ار�ضه ب�أجتاه امل�صنع ،يف حني ان حقيقة االمر تقول:
ان الف�ل�اح فيها فق ��د ر�شده م ��ن الفقر املدقع ال ��ذي ا�ستوطن
مدينته لذل ��ك راح يبحث عن لقمة العي� ��ش يف ال�سوق للعمل
ب�شتى ا�صناف العمل اجل�سدي الذي اليغني والي�سمن ولكن
ما باليد حيلة كما يقولون .
حقيق ��ة ال نعلم متى يلتفت اىل هذه امل ��دن والقرى واالحياء
و�سكانه ��ا من اج ��ل النهو�ض بواقعها امل�ت�ردي اىل حدود ما
بعدها حدود.
مع اي نظ ��ام �سيا�سي ميكن للنا�صري ��ة ان تتنف�س ال�صعداء
فتق ��ام البنائه ��ا مدر�س ��ة باحلد االدن ��ى من املوا�صف ��ات  ،او
ميك ��ن البنائه ��ا �شرب املاء ال�ص ��ايف كبقية عباد الل ��ه  ،او ان
ار�ضه ��ا املعطاء جت ��د من يداوي جروحه ��ا املتمثلة بامللوحة
الت ��ي غطته ��ا فجعلته ��ا تب ��دو للناظ ��ر وك�أنه ��ا ق ��د تعر�ضت
ل�صقي ��ع الثلوج فبدت اق ��رب للقطب اجلنوبي منها اىل قطب
اال�ستواء.
ه ��ذه االرق ��ام جتعلن ��ا نبتئ� ��س من واق ��ع م ��زر بحاجة اىل
تكات ��ف جميع مكوناته من اجل النهو� ��ض به خدمة للعراقي
امل�سكني.

ناحية �أبي �صيدا ..ال�صناعات اليدوية حمتاجة لدعم الدولة

قيل قدمي ًا (احلاجة ام االخرتاع)
ونرى بان هذه القاعدة مطبقة يف
ناحية ابي �صيدا التابعة اىل ق�ضاء
املقدادية من حمافظة دياىل ،ت�شتهر
هذه الناحية بزراعة ا�شجار النخيل
والربتقال والرمان ماحدا بالكثري
من ابناء هذه املنطقة الزراعية اىل
امليل اىل �صناعة (الكرا�سي واال�سرة
)با�ستخدام جريد النخيل وال�سعف
واغ�صان اال�شجار والتي ت�شكل ركائز
ا�سا�سية يف الكثري من مقاهي املحافظة.

دياىل /علي جابر
وي ��رى املواط ��ن داود �سلمان حممد
(�)60سن ��ة ان ه ��ذه ال�صناع ��ة متثل
تراث ��ا وعنوان ��ا لناحية اب ��ي �صيدا
.عمل اال�س ��رة ورثتها ع ��ن والدي .
الطلبات كثرية ومن خمتلف االماكن
م ��ن حمافظ ��ة دي ��اىل �.س ��واء كانت
الفردية او الثنائية وكذلك الكرا�سي
واملنا�ض ��د الكب�ي�رة وال�صغ�ي�رة،
ويعم ��ل مع ��ي يف ه ��ذه (احلرف ��ة)
زوجت ��ي وبنات ��ي .ت ��در علين ��ا املال
الذي ي�ساعدنا يف مت�شية امورنا0
وق ��ال املواطن (غلوم قا�س ��م �سلوم)
�صاحب مقهى يف ق�ضاء املقدادية ان
�سع ��ر الكرا�سي واملنا�ض ��د واالرائك
امل�صنوع ��ة م ��ن جري ��د النخي ��ل
واال�شج ��ار اقل بكثري ع ��ن مثيالتها

ن�����������ش�����اط�����ات

امل�صنوع ��ة من اخل�ش ��ب او احلديد.
كما انها متتاز بالقوة واملتانة وميكن
ان تق ��اوم ل�سنني طويل ��ة  ،باال�ضافة
اىل �سهول ��ة نقلها م ��ن مكان اىل اخر
خلفة وزنها  .ذلك جعلني ا�ضعها يف
املقهى وقد اعتاد عليه ��ا الزبائن كما
انها مريحة مل�ستخدميها.
وب�ي�ن لن ��ا املواط ��ن خال ��د ردام
هدر�س(�)50سنة كيفية ح�صوله على
اللوازم التي ي�ستخدمها يف �صناعته
قائ ًال :اتفقت م ��ع ا�صحاب الب�ساتني
بتزويدي بجري ��د النخيل وال�سعف
ومبوا�صف ��ات خا�ص ��ة وا�ش ��كال
خا�صة .اتفقت معهم عليها وبا�سعار
مقبولة هذا باال�ضافة اىل اين امتلك
اماك ��ن حلفظها واماكن ا�سعار بيعها
ف ��ان ال�سري ��ر ي�ت�راوح �سع ��ره ب�ي�ن
 15-10ال ��ف دين ��ار (النفرين)ام ��ا

نف ��ذت �أمانة بغداد حملة جدي ��دة للإرتقاء بالواقع اخلدمي
ملنطق ��ة الك ��رادة �شمل ��ت �أعم ��ال نظاف ��ة وادام ��ة الط ��رق
و�شـبكات املجاري وزراعة احلدائق واملتنزهات.
وذك ��ر املكت ��ب الإعالم ��ي لأمانة بغ ��داد "�أن م�ل�اكات دائرة
بلدي ��ة الكرادة نف ��ذت بالتن�سي ��ق مع دائرة جم ��اري بغداد
�أعم ��ال �إ�ستب ��دال خط جم ��ار ملعاجل ��ة التخ�س ��ف احلا�صل
�ضم ��ن املحلة ( )910ا�ستعدادا ملو�س ��م امطار ف�صل ال�شتاء
القادم.
و�أ�ض ��اف " �أن ق�س ��م الط ��رق يف الدائ ��رة البلدي ��ة �أكم ��ل
�إ�ستعداداته للمبا�شرة باعم ��ال تطوير حملة (� )915شارع
( )24يف منطقة اجلادرية من خالل مد قالب جانبي بطول

بغداد /املدى

م ��د �أح ��د املت�سول�ي�ن ً ي ��ده مت�ضرع ��ا
لطل ��ب امل ��ال  ،ف�أعت ��ذرت لع ��دم وجود
عمل ��ة �صغ�ي�رة  ..فقال� (:أن ��ا ارجع لك
الباق ��ي)! و�صرخ �أحد احل�ضور بوجه
ه ��ذا املت�س ��ول قائ�ل ً�ا(( :ه ��ل تري ��د �أن
ت�شرتي كي ��ه �أخ ��رى))؟! و�أنت ال تكاد

ت�سري خلطوات حت ��ى تفاج�أ مبت�سول
�أو مت�سوله ميدان ايديهما �شاحذين .
الأمر ظاهرة وا�سعة االنت�شار .
وق ��ال املواط ��ن عبا� ��س �شري ��ف عب ��د
((موظ ��ف))  :ه ��ذه الظاه ��رة متث ��ل
للبع�ض (( حرفة)) لدر االموال ولي�س
للحاجة �أو الظ ��روف ال�صعبة التي قد

تلجئ الإن�سان �إىل ه ��ذا الت�صرف بعد
�إن ت�سد االبواب بوجهه وال يجد منفذا
غ�ي�ر ( الت�س ��ول ) لكن هن ��اك من ي�صر
عل ��ى (ال�شح ��ذ) حتى بع ��د �إن يتح�سن
حال...
املواطن ��ة فتحي ��ة �أم عل ��ي (�50سن ��ة)
قال ��ت :وج ��ود هذا الك ��م الكب�ي�ر من (
ال�شحاذي ��ن) واملت�سولني قد زاد ب�شكل
الف ��ت للنظ ��ر.ال ي ��كاد الإن�س ��ان يخرج
مال ��ه للتب�ض ��ع �أو ال�ش ��راء حت ��ى يجد
م ��ن ميد يده مت�سو ًال وب�شكل (خمجل)
وباحل ��اح كب�ي�ر ..وهن ��اك م ��ن ي�أت ��ي
بطريق ��ة خمتلفة ك�أن يقول لك (ال �أملك
كلف ��ة �أجراء عملي ��ة) �أو( ال �أملك اجرة
رك ��وب للذه ��اب اىل بيت ��ي يف امل ��كان
الف�ل�اين )وي�ستخ ��دم اال�سل ��وب ذات ��ه
م ��ع كل م ��ن ي ��راه وه ��ذا يقط ��ع �سبيل
املع ��روف لأن هن ��اك فع�ل ً�ا م ��ن يحتاج
�إىل امل�ساعدة  ...وهذه الوجوه تتكرر
يف الأ�س ��واق والأمر يحتاج �إىل تدخل
م ��ن اجله ��ات امل�س�ؤولة للح ��د من هذه
الظاهرة املخالفة للقانون .
وب�ي�ن املواط ��ن (( ح�س�ي�ن علوان جرب
))� -صاحب حمل -امل�شاكل التي يراها
�أثناء عمله يف ال�سوق قائ ًال ..

اخلا� ��ص ذو النف ��ر الواحد فيرتاوح
�سع ��ره ب�ي�ن( )8-6االف دين ��ار
وان ��ا اعم ��ل ه ��ذه النم ��اذج وح�سب
الطلب ��ات والتو�صيات م ��ن الزبائن
،ام ��ا رحي ��م حمي ��د قا�س ��م (مدر�س)
فق ��د ق ��ال :ق ��ررت �ش ��راء جمموع ��ة
م ��ن الكرا�سي لو�ضعه ��ا يف احلديقة

املنزلي ��ة العائدة يل وفع ًال ا�شرتيتها
نظ ��ر ًا ل�سهول ��ة نقله ��ا وحفظه ��ا كما
انها زهيدة الثم ��ن ومتينة .منظرها
اجلم ��ايل يتناغم مع ل ��ون اال�شجار
يف احلديقة وهذه ال�صناعة اليدوية
تدل على اال�صال ��ة والعنوان لناحية
ابي �صي ��دا بحيث عندم ��ا ترى هذه

مواد اولية
النم ��اذج م ��ن ال�صناع ��ات اليدوي ��ة
تتب ��ادر اىل ذهنك ه ��ذه الناحية ذات
الب�سات�ي�ن الكث�ي�رة واملثم ��رة وذات
اخلري الوفري يف كل �شئ .
بدورن ��ا ندع ��و اىل مراك ��ز خمت�صة
تتكف ��ل الدولة دعمها م ��ن اجل اعادة
املهن احلرفية واليدوية التي ي�شتهر

به ��ا العراقي ��ون م ��ن اجل دع ��م هذه
ال�صناعات الت ��ي تعتمد على اخلامة
املحلية .وباالم ��كان دعمها ودعم من
لديه م�شاري ��ع يف هذا اجلانب .هذه
ال�صناع ��ات ميك ��ن ان تك ��ون عنوانا
للع ��راق ولي� ��س لناحي ��ة اب ��ي �صيدا
فقط.

�أمانة بغداد ..حملة جديدة لقمة العي�ش والتعليم
فـي الــكــرادة
( )100م و�إك�س ��اء باملقرن� ��ص املل ��ون مب�ساحة ( )500م.2
وتاب ��ع " �أن ق�س ��م املتنزهات وامل�شات ��ل �إ�ستمر ب�أعمال رفع
الأدغ ��ال والت�شذي ��ب للأ�شج ��ار و�سق ��ي جمي ��ع املزروعات
وال�ساحات اخل�ضر داخل احلدائق واملتنزهات واجلزرات
الو�سطية.
وب�ي�ن " �أن ق�سم النظاف ��ة قام بتنظيف ورف ��ع النفايات من
جميع ال�شوارع الرئي�سة يف منطقة الكرادة ومنها �شوارع
كرادة داخل وكرادة خ ��ارج والعر�صات و�شارعا ()62،42
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �إزالة عدد كب�ي�ر من التج ��اوزات احلا�صلة على
ال�ش ��وارع والأر�صف ��ة وال�ساح ��ات العامة والت ��ي ت�سببت
بت�شويه جمالية العا�صمة بغداد.

ظاهرة الت�سول ..واملنع القانوين املجمد

مت�سولون يف و�ضح النهار
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الب ��د لوزارة الرتبية من ان تاخذ بع�ي�ن االعتبار ان التعليم
للمواطن اليقل اهمية بحال من االحول عن لقمة العي�ش الن
التعلي ��م يعني الوعي ومعرفة قوان�ي�ن الطبيعة احلاكمة من
اج ��ل اخرتاقه ��ا مثلما فع ��ل ا�سحاق نيوت ��ن مبعرفته قانون
اجلاذبية لتخ�ت�رق بعده ��ا �صواريخ الغرب ال�سم ��اء لت�صل
القم ��ر .لذل ��ك املطلوب من ه ��ذه الوزارة احليوي ��ة ان تعمل
جاهدة عل ��ى جذب املواطن من اجل العل ��م والتعلم من اجل
عراق حم�صن ب�سالح الوعي والرتبية الوطنية احلقة والذي
يح ��دث انها ت�ضع العقبات امام العديد من الطلبة ملجرد عدم
ح�صولهم عل ��ى كتاب ر�سمي من مدر�س ��ة �سابقةاو ان �شرط
العمر اليتوفر وم ��ا اىل ذلك من امور يجب جتاوزها بر�ؤية
جدي ��دة ت�ضعها ال ��وزارة وال نعلم حقيق ��ة جديتها يف الدور
الذي و�ضع على عاتقها؟

املواطن ابو احمد /بغداد  -العبيدي

���������ش��������ك��������اوى
ال ابالغ �إذا ما قلت لك �أن ( الت�سول) يف
ال�سوق يتحك ��م به نظام ( �أخطبوطي)
وكل مت�سول له منطقة وهناك �أ�ساليب
حديث ��ة ومبتك ��رة( ..ال�ستعط ��اف)
النا� ��س وت�صنع العاه ��ات التي جتعل
النا� ��س يدفع ��ون والكث�ي�ر م ��ن ه�ؤالء
املت�سول�ي�ن قد �أعت ��ادوا االمر بحيث ال
ي�ستطيعون من ��ه اخلال�ص النه تر�سخ
يف �شخ�صيته ��م وبالت ��ايل ه ��ذا الأم ��ر
ي�ش ��كل م�شكل ��ه يف ال�س ��وق و�أ�ش ��ار
املحامي فالح مكط ��وف �إىل العقوبات
القانوني ��ة الت ��ي فر�ضه ��ا القانون على
املت�سولني قائ ًال  .جاء يف املاده (-390
)392م ��ن قان ��ون العقوب ��ات العراقي
رق ��م  111ل�سن ��ة  ،1969بالعقوب ��ات
التي ت�ت�راوح مابني احلب�س والغرامة
�أو االي ��داع يف امل�ؤ�س�س ��ات احلكومية
�أو م�ست�شف ��ى الأمرا� ��ض العقلي ��ة لكل
من يت�سول �أو يغري �أخر بالت�سول �أو
يت�صنع العاه ��ات �أو يغري �صغري ًا �أو
حدث� � ًا ملمار�سة الت�س ��ول وهنا ال بد من
تفعي ��ل هذه املواد والق�ض ��اء على هذه
الظاه ��رة التي زادت حي ��ث الكثري من
ه� ��ؤالء املت�سولني ق ��ادرون على العمل
لأن �أغلبيتهم من ال�شباب .

�شكرا �شرطتنا الوطنية
بعد ح ��وادث ال�سرقةالتي تعر�ضت
لها بع� ��ض امل�ص ��ارف يف العا�صمة
بغ ��داد عم ��دت وزارة الداخلية اىل
و�ض ��ع مف ��ارز �شرط ��ة ام ��ام ب ��اب
كل م�ص ��رف حتوط ��ا م ��ن التعر�ض
لل�سرقة .
مف ��رزة حماي ��ة م�ص ��رف امل�شت ��ل
التابع لنجدة قاطع بغداد اجلديدة
يبدو انها ا�ضافة اىل واجبها املهني
فانه ��ا ال تتورع عن تقدمي امل�ساعدة
االن�سانية الهايل املنطقة امل�ستقرة
فيه ��ا فاملواطنون يهرعون اىل هذه
الدورية مل�ساعدتهم يف نقل مري�ض
اليجد م ��ن يو�صل ��ه اىل امل�ست�شفى
يف منت�ص ��ف اللي ��ل او حالة والدة
تتطلب نقال اىل امل�ست�شفى املخت�ص
ويبدو ان املواطن القريب من مكان
الدورية ممنت لعملها .
ولي� ��س لنا �سوى ال�ش ��د على ايدي
منت�سب ��ي وزارة الداخلية وتقدمي
ال�شك ��ر ملف ��رزة حماي ��ة م�ص ��رف
امل�شت ��ل .هذا م ��ا او�ضحت ��ه ر�سالة
ا�ستلمته ��ا ال�صفح ��ة م ��ن اه ��ايل
املنطقة.

يقرتح على امانة
بغداد
املواط ��ن (تي�س�ي�ر حمم ��د) م ��ن
بغ ��داد يف الر�سالة التي بعث بها
يقرتح على امانة بغداد وبلدياتها
ا�ستغ�ل�ال ف�ت�رة يوم ��ي اجلمع ��ة
وال�سب ��ت لغر� ��ض اجن ��از امله ��ام
وتنفي ��ذ امل�شاري ��ع الت ��ي تنفذ يف
�ساحات و�ش ��وارع العا�صمة اكرث
من بقي ��ة ايام اال�سب ��وع من اجل
امل�ساهم ��ة يف ان�سيابي ��ة ال�س�ي�ر
وكذل ��ك احل ��ال بالن�سب ��ة لدوائ ��ر
وزارة الكهرباء التي تقوم بتبديل
م�صابيح اعمدة ال�شوارع .
زحمة �سري
املواط ��ن اجم ��د جودة م ��ن بغداد
ي�شك ��و يف ر�سالت ��ه الت ��ي و�صلت
ال�صفح ��ة م ��ن معان ��اة املواطنني
ال�سالكني طري ��ق منطقة الريموك
باجتاه منطقة العالوي وت�أخرهم
يف الو�ص ��ول اىل اماك ��ن عمله ��م
نتيجة زيادة عدد ال�سيطرات التي
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يتحت ��م علي قط ��ع العديد م ��ن �شوارع
العا�صم ��ة بغ ��داد من خ�ل�ال رحلتي ما
ب�ي�ن البي ��ت وحم ��ل العمل  .وم ��ا لفت
نظ ��ري ب� ��أن �شوارعن ��ا الت ��ي نتمن ��ى
ان تع ��اد اليه ��ا احلي ��اة ثاني ��ة م ��ن
حي ��ث االهتم ��ام بت�سويته ��ا وتبليطها
باال�سفلت،ولك ��ن اىل االن مل ن�شه ��د
ذل ��ك رغ ��م الوع ��ود الت ��ي اطلق ��ت م ��ن
املعنيني والذين نتمنى عليهم االلتفات
اىل ه ��ذا االمر فهناك �ش ��وارع رئي�سية
مليئ ��ة مبطب ��ات او انه ��ا عاري ��ة متاما
من طبق ��ة اال�سفلت .ال�شارع الذي يبد�أ
م ��ن قب ��ل العا�صمة بغ ��داد متجها نحو
جه ��ة ال�ش ��رق وميرمبناط ��ق امل�شت ��ل
والف�ضيلي ��ة ومن ثم الكمالي ��ة لينتهي
يف مدينة بعقوبة ال�شك يف انه من
ال�ش ��وارع الت ��ي ميك ��ن الق ��ول عنه ��ا
بانه ��ا ال�شري ��ان املمتد م ��ن القلب نحو
االطراف وم�س�ألة االهتمام بها مطلوبة
يف كل االحوال.
نع ��م هن ��اك �ش ��وارع الميك ��ن فر� ��ش
طبق ��ة م ��ن اال�سفل ��ت عل ��ى الرغ ��م من
حاجته ��ا اىل ذل ��ك م ��ا مل يت ��م االنتهاء
م ��ن م ��د �شبكات مي ��اه املج ��اري واملاء
ال�صال ��ح لل�ش ��رب وم ��ا اىل ذل ��ك م ��ن
ا�س�ل�اك كهربائية ار�ضي ��ة ولكن بع�ض
ال�ش ��وارع الرئي�سي ��ة والت ��ي ال تدخل
عم ��ق املدين ��ة وتتخ ��ذ م�س ��ارا حماذيا
ميكن ال�شروع بها .
نذك ��ر ذلك كونن ��ا ال تف�صلن ��ا عن ف�صل
ال�شت ��اء اال ف�ت�رة ق�ص�ي�رة وبطبيع ��ة

تقوم بالتفتي� ��ش واخ�ضاع جميع
ال�سيارات املارة لفح�ص االجهزة
امل�ستخدم ��ة بالفح�ص م ��ا ت�سبب
يف انزعاج املواطن و�صرفه جهدا
ووقتا اكرث من الالزم.

بلدية الكرادة مع
التحية
النعل���م م���ا ه���ي اال�سب���اب الت���ي
تدع���و بلدي���ة الك���رادة اىل غ�ض
النظر عن ال�شكاوى املتكررة من
املحل���ة � 102ش���ارع اب���ي ن�ؤا�س
ب�ص���دد املطالب���ة بو�ض���ع حاوية
جلم���ع النفايات يف امل���كان الذي
يق���ع خل���ف �سينم���ا الن�ص���ر على
وج���ه التحدي���د اذ ان ه���ذا املكان
ا�صبح بوجه ع���ام م�أوى للكالب
ال�سائب���ة وانبع���اث الروائ���ح
الكريهة نتيجة لتكاث���ر النفايات
وبقائه���ا فرتة طويل���ة قبل رفعها
,نتمن���ى �أن ت�سم���ع ه���ذه امل���رة
�شك���وى املحل���ة وتب���ادر بلدي���ة
الكرادة لال�ستجابة.

وزارة الرتبية وهذه
املدر�سة
اعدادي���ة اب���ي الع�ل�اء املعري يف
حي اور من االعداديات املتميزة
م���ن خ�ل�ال ن�س���ب جن���اح طلبتها
يف االمتحان���ات الوزاري���ة .قبل
�سقوط النظام مل يزد عدد الطلبة
فيه���ا عل���ى  600طال���ب ولكن يف
الوقت احلا�ض���ر ازداد العدد اىل
 1600طال���ب وه���ذا الع���دد ب�ل�ا
�ش���ك يحت���اج اىل ل���وازم الت�أثيث
واىل التو�س���ع بال�صف���وف م���ن
اج���ل اال�ستيع���اب ولك���ن االمور
جتري بالعك����س مما هو مطلوب
اذ ان ه���ذه املدر�س���ة مل ت�شم���ل
بحمل���ة االعم���ار اىل االن ومل
ينتب���ه املعني���ون اىل ان ال�ص���ف
الواح���د فيه���ا يزي���د ع���دد طلبته
عل���ى  70طالب���ا .وال نعل���م ماهي
االحرتازات ال�صحية التي ت�ؤمن
ع���دم انت�ش���ار مر����ض انفلون���زا
الطي���ور يف �صفوفها املكتظة يف
الوق���ت الذي تعلن فيه���ا الوزارة
ب�أنها اتخذت االحتياطات الالزمة
من اجل منع انت�شاره.

تــــبـــلـــيـــط
احل ��ال نتمن ��ى ان تك ��ون ف�ت�رة امطار
غزيرة ميكن ان ي�ستفاد منها بعد الذي
عانين ��اه م ��ن اجلف ��اف وقل ��ة منا�سيب
مي ��اه االنه ��ار .ه ��ذا يجعلن ��ا نت�ساءل
عم ��ا اتخذت ��ه الدوائ ��ر املعني ��ة باالمر
م ��ن اجل �شتاء اقل معاناة مع متنياتنا
ب�شتاء حافل بهطول مزيد من االمطار
لال�سباب التي ذكرناها.
تب ��ادر اىل الذه ��ن ونح ��ن ب�ص ��دد هذا

املو�ض ��وع ان بع� ��ض ال ��دول املتقدم ��ة
رمبا يحق ل�صاحب ال�سيارة فيها اقامة
دعوى يف حالة تعر� ��ض اطار �سيارته
اىل ثقب م�سم ��ار مرمي و�سط ال�شارع
ت�سبب يف االذى واملطالبة بالتعوي�ض
�،صدق ذلك االمر ام مل يكن كذلك ياترى
ما الذي يقوله �صاح ��ب ال�سيارة لدينا
وهو ي ��رى �سيارته تتف ��كك اىل اجزاء
ب�سبب املطبات واحلفر ؟
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