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املواطن هو االبقى
عبد الزهرة املن�شداوي
اجله ��ات االمنية وم ��ن خ�ل�ال الف�ضائيات العراقي ��ة تطالب
املواط ��ن باالخبار ع ��ن اجلهات الت ��ي ي�ش ��ك يف انها حتاول
زعزع ��ة االمن .املواطن مدع ��و �إىل �أن ي�ساهم م�ساهمة فاعلة
يف �سبيل ايقاف غزوات القتل ��ة التي ا�ستهواها �سفك الدماء
يف العا�صم ��ة بغ ��داد وغريها من امل ��دن دون متييز او تركيز
على هدف بعينه ،ما يعطي انطباعا ب�أن القتل والدمار �صارا
الو�سيل ��ة املحبذة له ��ذه الطبقة من املجرم�ي�ن التي فاقت يف
وح�شيتها ودناءتها ما �سمعنا من جمازر اختلط فيها اخليال
والواق ��ع وقعت يف اوقات تبعد ع ��ن ع�صرنا زمنا موغال يف
القدم.
اجله ��ات امل�س�ؤول ��ة عن االم ��ن وخا�ص ��ة يف العا�صمة بغداد
يجب ان جتعل من املواطن عونا لها يف كن�س زبالة االرهاب
وتخلي� ��ص البلد من �شروره ،من خ�ل�ال ك�سب ثقته و ب�شتى
ال�سبل ومنها املكافاءات املادية واملعنوية يف �سبيل حثه على
الت�ص ��دي لكل من �سول ��ت له نف�سه اللعب عل ��ى وتر االرهاب
وذب ��ح املواطنني يف ال�شارع ويف امل�ؤ�س�سة احلكومية.كذلك
القيام بالزي ��ارات امليدانية للمدن واملح�ل�ات والوقوف على
ارائه ��م بهذا ال�ش ��ان ،وبحث ال�سب ��ل التي م ��ن �ش�أنها تفعيل
دور املواط ��ن اكرث واكرث وان الجتعل منه متفرجا على الدم
النازف من �شقيق او �صديق له دون ردة فعل حم�سوبة تنحو
باجتاه من يريد ال�شر بالعراق واهله.
احلقيق ��ة التي يج ��ب عدم نكرانه ��ا ان دور ال�شع ��ب يف كبح
جماح االرهاب  ،م ��ازال دون امل�ستوى املطلوب ،يف حني ان
املع ��روف عن العراقيني تالحمهم وتكاتفهم يف امللمات ودفع
املخاط ��ر عن بلدهم و�شعبه .اما احلديث عن وجود �شيء من
االنح�س ��ار يف هذا الدور ف�ل�ا �شك يف �أنه يت�أت ��ي من اهتزاز
الثقة ما بني طريف املعادلة اي بني ال�سيا�سي وابن ال�شعب.
هن ��اك حقيق ��ة يجب عدم جتاهله ��ا وم�ؤداه ��ا ان املواطن هو
االبق ��ى من ال�سيا�س ��ي .ان معظم من يقودون دف ��ة ال�سيا�سة
االن موج ��ودون باج�سادهم يف الع ��راق اما احالمهم فيمكن
و�صفها بعابرة القارات ،فم�أواهم (لندن وبطر�س بورغ) هذه
هي وجهته ��م عند انتهاء مدتهم االنتخابية اي ان الوطن هو
بل ��د املواطن اكرث مما هو بلد ال�سيا�سي الذي اعتربه و�سيلة
غنى بغ�ض النظر عن كونها م�شروعة او غري م�شروعة.
ت ��رك احلبل عل ��ى الغارب لقوى الظالم الت ��ي تزرع وحت�صد
االرواح كان ل ��ه االثر الكب�ي�ر يف ان يبقى الوطن على ما هو
علي ��ه دون �صوت لآل ��ة منتجة او طرق معب ��دة او ا�ستحقاق
مغبون لفقري يعاين االمرين يف حياته املعي�شية.
م ��ا نري ��ده ان ي ��زج باملواطن يف ت�سي�ي�ر دفة االم ��ور وعدم
ا�ستئث ��ار القلة القليل ��ة باملنا�صب واجل ��اه وال�سلطة .الدور
ال ��ذي يلعبه ميكن ان يك ��ون ذا ت�أثري فاع ��ل يف جعل احلياة
جتري على طبيعتها من دون ان يكون العراقي حطبا لنريان
االرهاب وم�صدر دفء للم�س�ؤول الذي اليعدو دوره الظهور
عل ��ى ال�شا�ش ��ة الف�ضي ��ة واطالق �سي ��ل من الوع ��ود بتح�سن
الظ ��روف هواعلم م ��ن غريه ب�أنها حم�ض وع ��ود لكنه يلعب
عل ��ى الزمن لي�س اال  .اذ من خالله ي�ستطيع اال�ستحواذ على
اكرب كمية من املال على �شكل رواتب �ضخمة او مقاوالت غري
م�شروعة ت�ضر املواطن والتنفعه .
تن�سي ��ق الق ��وات االمني ��ة مع املواط ��ن يف حملت ��ه ومنطقته
�ض ��رورة م ��ن ال�ض ��رورات الت ��ي ت�ستوجبها احل ��ال وعلينا
بطريق ��ة واخ ��رى ان نقول ل ��ه لك دور يف حماي ��ة بلدك ويف
ك�ش ��ف املف�سدي ��ن والقتل ��ة وال تخ ��ف نح ��ن وراءك .نحميك
ون�سان ��دك ان ان ��ت تعر�ض ��ت خلط ��ر ح�صر العملي ��ة االمنية
بجهات حم ��ددة الميكن ان يعطي ال ��رد االيجابي الذي نريد
ما مل توجه الدعوة للمواطن يف امل�شاركة.
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يعاين
العراق
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ت�صحر خطرية
متمثلة
بزيادة يف
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الطبيعي
وبالتايل
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املتحركة من
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الرمال قادمة...
احلمداين
كرمي
ِ
ه ��ذه امل�شكل ��ة وغريها م ��ن امل�شكالت،
�أث ��ارت ع ��ددا م ��ن اال�سئل ��ة اجابن ��ا
عليه ��ا الدكت ��ور فا�ض ��ل الفراجي مدير
ع ��ام الهيئة العام ��ة ملكافح ��ة الت�صحر
وا�ستثم ��ار ال�صح ��راء الغربي ��ة قائ ًال:
ان من اال�سباب الرئي�سة يف ا�ستفحال
هذه امل�شكلة البيئية اخلطرية ،الإن�سان
والتغ�ي�رات املناخية اذ يقوم من خالل
ممار�ساته اخلاطئ ��ة با�ستغالل املوارد
الطبيعية من تربة ونبات ومياه لتلبية
احتياجاته غري املح ��دودة ،يقوم بذلك
بجه ��ل م�سبب ��ا االخت�ل�ال يف التوازن
البيئي ،م�ؤكد ًا ان ا�ستخدام طرق الري
التقليدي ��ة غري امل�سيط ��ر عليها وغياب
�شبكات البزل ،ت�سبب يف تغدق ومتلح
الرتب ��ة وب�ص ��ورة خا�ص ��ة يف مناطق
و�سط وجنوب العراق.

و�إتباع الأ�ساليب اخلاطئة يف الزراعة
يف املناط ��ق ،غ�ي�ر م�ضمون ��ة االمطار
وقط ��ع اال�شج ��ار واحلرائ ��ق والرعي
اجلائ ��ر ،كل هذه االمور ت�سبب تدهور
الغطاء النباتي .وقد ا�صبحت االر�ض
عر�ض ��ة للتعري ��ة الريحي ��ة واملائي ��ة
واعط ��ت الفر�ص ��ة لتك ��ون الكثب ��ان
الرملي ��ة وم�ساحتها �أخ ��ذة باالت�ساع.
اذ توج ��د اكرث م ��ن اربعة ماليني دومن
من الرمال الزاحفة يف و�سط وجنوب
الع ��راق ،وتكون ��ت ه ��ذه يف مناطق مل
تك ��ن موجودة فيها قب ��ل ع�شرين عام ًا،
هذا �أدى اىل تدهور املراعي الطبيعية
وت�سب ��ب يف زي ��ادة كل ��ف تربي ��ة
احليوان ��ات وبالت ��ايل زي ��ادة ا�سع ��ار
اللحوم وتدهور الرثوة احليوانية.
و�أ�ض ��اف م�ش�ي�را اىل ان متل ��ح الرتبة
�سب ��ب كاف يف انخفا� ��ض انتاجي ��ة
االر� ��ض وبالتايل عدم االيف ��اء باالمن

الغذائي.
و�أجاب الدكتور الفراج ��ي عن �س�ؤال،
ماذا فعلت الهيئة ملواجهة هذه امل�شكلة؟
بالقول :للحد من هذه امل�شكلة البيئية
اخلط�ي�رة اتخ ��ذت الهيئ ��ة العدي ��د من
الإجراءات والفعاليات التي من �ش�أنها
احل ��د م ��ن م�شكل ��ة الت�صح ��ر بزي ��ادة
امل�ساح ��ات اخل�ض ��ر وتنمي ��ة الغط ��اء
النباتي الطبيعي وايقاف زحف الرمال
واجنرافه ��ا عل ��ى امل�شاري ��ع التنموية
وامل ��دن والط ��رق و�سك ��ة احلديد ويف
جم ��ال تثبي ��ت الكثبان الرملي ��ة يوجد
حالي ��ا م�شروع ��ان الأول يف اجلن ��وب
والث ��اين يف حمافظ ��ة �ص�ل�اح الدي ��ن
حي ��ث مت تثبي ��ت م�ساح ��ة تزي ��د ع ��ن
(� )500إلف دومن م ��ن الرمال الزاحفة
به ��دف حماي ��ة امل�ص ��ب الع ��ام وغريه
م ��ن االرا�ض ��ي ،وفع�ل�ا مت ��ت �إ�ضاف ��ة
م�ساح ��ة تزي ��د ع ��ن (� )250إل ��ف دومن

ال���ق���اع���دة واال���س��ت��ث��ن��اء
�أيوب العراقي

يق ��ال ،والعه ��دة عل ��ى القائ ��ل ،ان لي� ��س
بام ��كان الالعب�ي�ن �ضم ��ن حمي ��ط دائرة
معين ��ة ،اوم�ساحة اي �ش ��كل هند�سي او
غ�ي�ر هند�سي ،ر�ؤي ��ة امل�شهد الذي يج�سد
جمري ��ات لعبهم بنح ��و كام ��ل .وبالتايل
لي� ��س بامكانه ��م اتخ ��اذ الق ��رار املنا�سب
يف م�س�أل ��ة تقييم ��ه او احلك ��م علي ��ه،
وبغ� ��ض النظ ��ر ع ��ن منطقي ��ة ومعقولية
ه ��ذا الق ��ول م ��ن عدمه ��ا ،فالناظ ��ر اىل
م�شه ��د ملعبنا املعي�شي اليومي العراقي،
�سريى الكثري من االمور املنطقية والتي
ي�ست�سيغه ��ا العق ��ل االن�س ��اين ويطل ��ق
عليها مف ��ردة (القاعدة) يف مقابل الكثري
من الأم ��ور التي ب ��ات يحف ��ل بوجودها
امل�شه ��د العراق ��ي ،والت ��ي اليه�ضمه ��ا
العق ��ل اال ر�ضوخ ��ا ل�سطوته ��ا ،ويطل ��ق
عليها(�أ�ستثناء)..
ومع مد االحوال ال�سيئة للم�شهد املعي�شي
�شبكة معقدة العراقي �سيما جمال اخلدمات ،راح اجلزر

�إىل امل�ساحات الزراعية كانت موبوءة
بالرمال وي�صع ��ب حتى الدخول اليها،
وق ��د مت تثبيتها ب�أ�ستخ ��دام اال�ساليب
امليكانيكي ��ة والبايلوجي ��ة وا�صبح ��ت
�أرا�ض ��ي تك�سوه ��ا اال�شج ��ار ،وق ��د
قامت وزارة امل ��وارد املائية بالتن�سيق
م ��ع وزارة الزراع ��ة ب�أن�ش ��اء العدي ��د
م ��ن االنه ��ر لتوف�ي�ر املي ��اه ،وب�ي�ن ان
ه ��ذا امل�شروع ت�ض ��رر ب�سب ��ب احلرب
ب�ش ��كل كب�ي�ر ،اذ مت قط ��ع اال�شج ��ار
حي ��ث قام ��ت الهيئ ��ة بزراع ��ة اكرث من
�ست ��ة ماليني �شتلة ،والت ��ي كانت �سببا
رئي�س ��ا يف متك�ي�ن ا�صح ��اب الأرا�ضي
م ��ن ا�ستغالله ��ا من خالل حمل ��ة اعادة
االعم ��ار وت�أهي ��ل البني ��ة التحتي ��ة
للم�ش ��روع .وزارة الزراعة من جانبها
عازمة عل ��ى ابداء الدع ��م غري املحدود
لهذا الن�ش ��اط ملا ت�سببه م�شكلة الكثبان
الرملية من ا�ضرار بيئية خطرية.

وع ��ن �س�ؤالن ��ا ،م ��اذا ع ��ن الواح ��ات
الزراعي ��ة الت ��ي نفذتها الهيئ ��ة ؟ �أجاب
الفراجي قائ ًال:
يف جم ��ال زي ��ادة امل�ساح ��ة اخل�ض ��راء
وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي تقوم
الهيئة العامة ملكافحة الت�صحر بان�شاء
الواح ��ات لتك ��ون مرتك ��زات تنموي ��ة
يف ال�صحراء الغربي ��ة ،وتوفري املياه
ملرب ��ي االغن ��ام تفادي ��ا للرع ��ي اجلائر
ولتك ��ون م�ص ��ادر �أروائي ��ة ،للنبات ��ات
الطبيعية الت ��ي تنمو يف تلك الواحات
ويت ��م من خالله ��ا التعرف عل ��ى املواد
الطبيعي ��ة ،وق ��د مت �إن�ش ��اء اك�ث�ر م ��ن
خم�س�ي�ن واح ��ة خ�ل�ال ال�سن ��وات
املا�ضية زرعت ب�أ�شجار الزيتون عايل
الزي ��ت ،والف�ستق احللب ��ي ،وم�صدات
الري ��اح موزع ��ة ح�سب حم ��اور تغطي
الباديت�ي�ن ال�شمالي ��ة واجلنوبية .كما
مت ��ت اال�ستف ��ادة م ��ن مي ��اه االمط ��ار

عد�سة� :سعد الله اخلالدي

املت�ساقط ��ة يف ال�صح ��راء الغربي ��ة
بزراع ��ة ب ��ذور اال�شج ��ار املتحمل ��ة
للجف ��اف وذات القيم ��ة العلفية العالية
بهدف تنمي ��ة الغطاء النباتي الطبيعي
وتقلي ��ل التعري ��ة الريحي ��ة وتك ��ون
الكثبان الرملية اوال ،وتوفري االعالف
للحيوانات يف املنطق ��ة لال�ستفادة من
املخزون اجلويف املتجدد يف ال�صحراء
الغربية ،وبه ��دف التو�سع يف الزراعة
مت حتدي ��د املناط ��ق الواع ��دة والقابلة
لال�ستثم ��ار الزراع ��ي يف الباديت�ي�ن
ال�شمالي ��ة واجلنوبي ��ة ومت حتدي ��د
الكث�ي�ر م ��ن املناط ��ق الت ��ي باالم ��كان
ا�ستثماره ��ا من قبل ال�ش ��ركات االهلية
املحلي ��ة الن�ش ��اء م�شاري ��ع زراعية ،اذ
تتوف ��ر املي ��اه اجلوفية وتق ��وم الهيئة
بحف ��ر االبار املائي ��ة للقط ��اع اخلا�ص
للتو�سع املتجدد با�ستعمال طرق الري
احلديث يف الزراعة.

ا��������������ش�������������ارة
يبط�ش بالقواعد ،ويدف ��ع باال�ستثناءات
قدم ��ا لتبتل ��ع معي�شتن ��ا �شيئ ��ا ف�شيئ ��ا،
فالط ��رق غ�ي�ر ال�سالك ��ة ام�س ��ت ا�ضعاف ًا
م�ضاعف ��ة للطرق غ�ي�ر ال�سالكة ،ومكبات
النفاي ��ات ام�س ��ت ا�ضع ��اف م�ضاعف ��ة
للمناطق املزروع ��ة باالخ�ضرار ،ومر�أى
القب ��ح اينما التفتن ��ا يف ال�شوارع وعلى
حيط ��ان االبني ��ة العام ��ة واخلا�صة اكرب
بكث�ي�ر من مر�أى اية ملح ��ات جمال ميكن
ان تري ��ح االنظ ��ار ،وب ��ات الأعتماد على
التي ��ار الكهربائي الذي تبيع ��ه املولدات
االهلية ا�ضعاف� � ًا م�ضاعفة لتيار الكهرباء
الوطنية ،ومثل هذا كثري ،رمبا ي�صل بنا
حد اال�ستغناء ع ��ن مفاهيم خلقية �سامية
متج ��ذرة يف عمق ال�شخ�صي ��ة العراقية،
و�أحالل مفاهي ��م الزمن ال ��رديء حملها،
من قبيل و�صف ال�شريف يف اداء واجبه
ب(الزوج) ..والل�ص املحرتف ب(النغل)
مدحا القدح�أ ..وذلك مايطلقون عليه حقا
وحقيقة (الدرك اال�سفل).

�أقرعوا الأجرا�س ..ال�شتاء على الأبواب
كاظم اجلما�سي
�صار ام ��را روتيني ��ا ،باملعنى الأيجاب ��ي لكلمة
روت�ي�ن مبعنى �آلي ��ات عمل معت ��ادة ،يف معظم
ادارات حكوم ��ات العامل ،و�ض ��ع اال�ستعدادات
الالزم ��ة حلماي ��ة مواطنيها م ��ن تقلبات ف�صول
املن ��اخ عل ��ى م ��دار ال�سن ��ة ،فتق ��وم كل وزارة،
�سيما الوزارات اخلدمية ،ك ًال من جهتها بتهيئة
كوادره ��ا و�آلياتها ومعداته ��ا ،وتوزيع جهدها
عل ��ى املناط ��ق املختلف ��ة م ��ن امل ��دن ،ك ًال ح�سب
حج ��م �سكانه ��ا وم�ستحقاته ��ا ،وم ��ن ث ��م رب ��ط
تل ��ك اجلهود املوزع ��ة بغرفة عملي ��ات موحدة،
مهمته ��ا حل الأ�ش ��كاالت الآنية وع�ب�ر التن�سيق
ب�ي�ن كل اجله ��ات ذات العالق ��ة ،م ��ن �أج ��ل قيام
كل امل�ؤ�س�س ��ات اخلدمي ��ة بواجباتها على اكمل
وج ��ه ،ف�ض�ل�ا ع ��ن قيامه ��ا بجه ��د �أ�ض ��ايف يف
احلاالت الطارئة..

الأم ��ر الوا�ض ��ح لكل ف ��رد ،ومن خ�ل�ال معاي�شة
يومي ��ة ،طوال الأربعني �سن ��ة املا�ضية من حكم
اال�ستب ��داد والدكتاتوري ��ة ان م�صلحة املواطن
لي�س ��ت عل ��ى قائم ��ة �أهتمام ��ات حكوم ��ة ذل ��ك
العه ��د ،كونه ��ا جعلت كل اجله ��د احلكومي لكل
ال ��وزارات ي�ص ��ب وب�صورة ق�سري ��ة يف خدمة
املجه ��ود احلرب ��ي ،حلروبه ��ا املتوالي ��ة غ�ي�ر
العادلة� ،أما مو�ضوعة اخلدمات فقد ظلت بناها
التحتي ��ة التي ت�أ�س�ست يف عه ��ود �سابقة تت�آكل
يوما بع ��د يوم و�سنة بعد �سن ��ة ،حتى ا�ستلمت
حكوم ��ات مابع ��د التغي�ي�ر حزم ��ة بن ��ى حتتية
خرب ��ة ،يف �شت ��ى مفا�صل القطاع ��ات اخلدمية،
ف�ض�ل�ا ع ��ن مفا�ص ��ل القطاع ��ات االخ ��رى م ��ن
زراعي ��ة و�صناعية وجتاري ��ة وثقافية وغريها
من القطاعات.
وم ��ع عل ��م املواط ��ن و�أق ��راره بحج ��م اخلراب
املوروث من احلقبة ال�سابقة ،و�ضخامة العبء
امللقى على عاتق احلكومة ،فلي�س يف ذلك تربير

م������ن ال���������ش����ارع
احمد نوفل

كاريكاتري .................عادل �صربي

اجله ��از املتح�س� ��س ال ��ذي ي�ستخدم ��ه
اف ��راد ال�شرط ��ة واجلي� ��ش للك�ش ��ف عن
املتفج ��رات واال�سلحة م ��ن خالل ن�شره
يف مف ��ارق الط ��رق ،عالق ��ة املواطن به
ومن ��ذ ف�ت�رة ا�ستخدام ��ه عالق ��ة غ�ي�ر
ودي ��ة ،اذ ان املواط ��ن يعت�ب�ره غري ذي
جدوى ،بل بالعك�س ان �سلبيته اكرث من
ايجابيته ويعلل ذلك بالقول ان �سيارات
الركاب يف الطرق وعند نقاط التفتي�ش
تتوق ��ف ل�ساع ��ات طويلة م ��ن اجل اخذ
دورها للك�شف م ��ن اجلهاز الذي يحمله
ال�شرط ��ي واجلن ��دي وق ��د ي�ستغ ��رق
الوق ��ت ال�ساع ��ة او ال�ساعت�ي�ن بدعوى
حت�س� ��س م ��ادة حمظ ��ورة فيتطلب عند
ذلك نزول الركاب واخ�ضاعهم للتفتي�ش
واح ��دا بع ��د اخ ��ر ودائم ��ا م ��ا تك ��ون
النتيجة ان احدهم يحمل قنينة عطر او
دواء طبي ًا!!
البع� ��ض من املواطنني يدعي انه اخ�ضع
للتفتي� ��ش وقت ��ا طوي�ل ً�ا يف ح�ي�ن انه مل
يكن يحمل مادة معدنية او كيماوية لكن
املكل ��ف بالتفتي�ش ا�صر عل ��ى ان لديه ما
يجع ��ل م�ؤ�ش ��ر اجلهاز يعم ��ل وبعد اخذ
ورد اعرتف املواطن ب�أن لي�ست لديه �أية
م ��ادة كيمياوية او �ش ��يء من هذا القبيل
ولكن فق ��ط يذك ��ر ب�أنه �سب ��ق وان عالج
اح ��د ا�سنان ��ه بح�ش ��وة معدني ��ة عنده ��ا
اخل ��ى املكل ��ف بالواجب �سبيل ��ه وهناك
حكايات عديدة من هذا النوع كلها ت�صب
بال�ضد من ا�ستخدام هذا اجلهاز.
اجله ��ات الأمني ��ة من ناحيته ��ا تنفي ان

ملكام ��ن اخللل يف الأداء احلكومي ،فاملواطن مل
يع ��د مبقدوره قب ��ول االعذار لعلم ��ه ان موازنة
الدول ��ة ال�سنوية كافي ��ة للنهو�ض باحلد االدنى
يف الأقل م ��ن تنفيذ و�صيانة امل�شاريع اخلدمية
اال�سا�سي ��ة ،من مثل توفري املحروقات و�صيانة
�شبك ��ة جم ��اري االمطار ع ��دا ال�شبك ��ة الرئي�سة
للمجاري وتوفري اخلدم ��ات ال�صحية املنا�سبة
لطبيعة ه ��ذا الف�صل� ،سيما والعراق ي�شهد هذه
االيام بوادر ا�صابات بوباء انفلونزا اخلنازير،
واي�ضا االلتف ��ات اىل حاجة املواطن اىل التيار
الكهربائي خ�صو�صا يف ليل ال�شتاء الطويل..
وح ��دث ان اجرا� ��س ال�شت ��اء كان ��ت ق ��د قرعت
ماقب ��ل ا�سبوع ون�ص ��ف ،حني �أمط ��رت ال�سماء
زخ ��ات متو�سط ��ة الكثاف ��ة ،ففا� ��ض ع ��دد م ��ن
�ش ��وراع وحمالت بغداد مبي ��اه االمطار ،وراح
املواط ��ن يت�ساءل بلهجت ��ه العراقي ��ة ال�ساخرة
واملري ��رة يف الوق ��ت ذاته (بعدن ��ا ب�أولها ..لعد
ا�شلون تاليها؟).

جهاز التح�س�س يف مفرق الطرق
اجلهاز يعمل بهذا اال�سلوب الذي يدعيه
املواط ��ن ،بل وت�شي ��د باالجنازات التي
احرزته ��ا جراء ا�ستخدام ��ه وت�شري اىل
ان م ��ا مت ��داول ح ��ول ان اجله ��از لي�س
بال�صحيح وانها ا�شعات تطلقها اجلهات
امل�سلحة الذي وق ��ف اجلهاز �سدا منيعا
بوجهه ��ا فل ��م ت�ستط ��ع اخرتاق ��ه ،لذلك

تدع ��و اىل عدم االخذ به ��ذه االراء التي
تتح ��دث ح ��ول ان اجله ��از يعم ��ل عل ��ى
الت�أ�شري على حب ��وب االدوية او العطر
او م ��ا اىل ذلك وتذك ��ر ان اجلهاز موجه
عل ��ى كل ما ل ��ه �صلة باال�سلح ��ة واملواد
الكيمياوي ��ة وان ��ه من ��ع الكث�ي�ر م ��ن
اخلروقات وحقن دم املواطنني.

مثار جدل!..

