8

�ش�ؤون النا�س
People affairs

العدد ( )1706ال�سنة ال�سابعة  -االحد ( )24كانون الثاين 2010

ن����اف����ذة امل���واط���ن

ت��������ق��������ري��������ر

الدول الفقرية حاويات
نفايات غذائية

مر�ض يجب الق�ضاء عليه

الــر�شــوة� ..ســرطــان يـفـتــك بـالـمـجـتـمـعــات
على وفق املادة  307من قانون العقوبات رقم  11ل�سنة  1969املعدل فان (الر�شوة) تعني مفاهيم كثرية ولكن
ما يتداول منها هو (كل مكلف بوظيفة ر�سمية طلب اوقبل لنف�سه او لغريه منفعة او ميزة او وعدا م�ستغال
وظيفته )ويعاقب بعقوبة ت�صل اىل ال�سجن ع�شر �سنوات حتى وان كان الطلب بعد امتام العمل او االمتناع
عنه ،وهناك ت�سميات عديدة للر�شوة منها (الربطيل) او (االكرامية) و(دهن ال�سري) كلها تدل على املعنى
ذاته ،وقد ا�ست�شرت هذه اجلرمية ب�شكل كبري يف اداء االعمال ورمبا يكون �سبب الت�شديد يف العقاب الوارد
يف قانون العقوبات هو ما ترتكه هذه اجلرمية من اخالل بقواعد العدالة و�سري املعامالت التي تعك�س حياة
النا�س جميعا.

اينا�س طارق
العث ��ور عل ��ى غذاء �صح ��ي و �آمن ه ��دف كل �إن�س ��ان ،حقيقة
اليختل ��ف عليها اثنان� ،إال �أنه �أ�صبح من املعجزات احل�صول
علي ��ه يف ظ ��ل غياب ال�ضم�ي�ر ،خا�صة و �أن مع ��دة العراقيني
،تعودت اب ��ان احل�ص ��ار االقت�صادي الذي فر� ��ض عليه ملدى
�سن ��وات طويلة ب�سب ��ب طي�ش النظام البائ ��د جعله على حد
ق ��ول املثل امل�صري (يه�ض ��م الزلط ) لكرثة ما حتملته معدته
و �أمع ��ا�ؤه  ،من تناول مواد غذائي ��ة منتهية ال�صالحية وتلك
التي ت ��وزع �ضمن مواد احل�صة التموينية التي نكت�شف بني
الفين ��ة واالخ ��رى بانها غ�ي�ر �صاحلة لال�سته�ل�اك الب�شري..
واق ��رب مث ��ال عل ��ى ذل ��ك م ��ادة ال�ش ��اي الت ��ي وزع ��ت على
املواطنني لنكت�ش ��ف ،بعد ا�صابة العديد منه ��م بالت�سمم ،انه
خمل ��وط بن�شارة خ�شب! نحن ل�سنا ب�ص ��دد التكلم عن املواد
املوزع ��ة يف البطاق ��ة التموينية الن البطاق ��ة نف�سها �شارفت
عل ��ى التق ��ادم واالختفاء تدريجي ��ا ..وكلما م ��ر الزمن عليها
يق�ت�رب املواطن من حال ��ة ن�سيانها ،االمر ال ��ذي يح�سد عليه
العراق ��ي م ��ن دون جمي ��ع الب�ش ��ر يف العامل متتع ��ه الهائل بـ
(نعمة الن�سيان ) !!
�أن �سب ��ب انت�ش ��ار الأمرا�ض القاتلة و املعدي ��ة و النادرة يف
دول الع ��امل الثال ��ث ،ه ��ي الأطعم ��ة املغ�شو�ش ��ة و املخلوطة
مبواد كيماوية و ذلك لزيادة كميتها و الق�ضاء على �أية معامل
تك�ش ��ف ف�ساده ��ا �شكال �أو رائحة ،كم ��ا �أن الأطعمة امللوثة و
التي يتم �صنعها بطرق بدائية تفتقر لأب�سط القواعد ال�صحية
و الغذائي ��ة الت ��ي يج ��ب توفره ��ا �إ�ضاف ��ة �إىل الأغذية التي
حتتوي على م ��واد كيمياوية تطول من فرتة �صالحية املادة
و ا�ستخ ��دام مادة الفورمال�ي�ن وهي مادة م�سبب ��ة لل�سرطان
�أو م ��اء الأوك�سج�ي�ن و ه ��ي مادة �سام ��ة ينتج عنه ��ا ت�ضخم
الغ ��دة الدرقية و التخلف العقل ��ي و التقزم وق�صر القامة �أو
كربون ��ات ال�صودي ��وم التي تطيل من م ��دة ال�صالحية و يف
الوق ��ت نف�س ��ه تخف ��ى عيوب امل ��ادة امليكروبية ،كم ��ا ت�سبب
ع�س ��ر اله�ض ��م ل�ضم ��ان �سرع ��ة ن�ضوجه ��ا وك�ب�ر حجمه ��ا،
ومعظمه ��ا �أغذي ��ة ال ت�صل ��ح لال�سته�ل�اك الآدم ��ي و ت�صدرها
ال ��دول املتقدمة �إىل دول العامل الثالث بعد �أن تكون قد فقدت
�صالحيته ��ا �أو رف�ض الرتخي� ��ص بتداولها لعدم توفر الأمان
ال�صحي بها ،و تطبق على القائمني عليها عقوبات رادعة يف
ال ��دول املتقدمة و لكن لعدم وجود ن�صو� ��ص قانونية رادعة
يف الدول الفقرية �أ�صبحت هذه الدول مبثابة م�ستودع لدفن
النفايات الغذائية.
فه ��ل االن ما تنتجه املعام ��ل االهلية من خمتل ��ف املنتوجات
الغذائي ��ة (امثال الكبة والكباب والكث�ي�ر الكثري من الأكالت
املرغ ��وب تناوله ��ا من قب ��ل املواطن العراقي ال ��ذي وجد يف
�شرائه ��ا �سبي�ل�ا يعو� ��ض به ��ا ع ��ن تن ��اول اللح ��وم احلمراء
الرتف ��اع ا�سعارها ،االمر الذي يدعو لال�سف ان امل�سبب بذلك
ه ��و املواطن العراق ��ي ذاته الذي ي�ساع ��د يف عمليات تهريب
ال�ث�روة احليواني ��ة اىل دول اجلوار الت ��ي مل تنفك يوما عن
�أن تقتني الرثوة احليوانية منذ �سنوات عدة على الرغم من
مط ��اردة ه�ؤالء املهربني من قبل اجلهات االمنية لكن مازالت
تلك العمليات تتم ليال ويف اخلفاء،ومن يتحمل وزر ذلك هو
امل�ستهل ��ك العراقي الذي وجد يف اللحوم امل�ستوردة من عدة
منا�ش ��ئ بديال ع ��ن اللحوم العراقية ،وحقيق ��ة املثل العراقي
يقول (حلم اخلروف مع ��روف) ،فهل م�صدر اللحم امل�ستورد
معروف ام ماذا ؟.
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بغداد/علي جابر
هناك م ��ن يعتاد على ال�سل ��وك ال�سيئ
(الر�ش ��وة) وال ي�ستطي ��ع الف ��كاك منه
ب�سهول ��ة ،ه ��ذا ماقاله اال�ست ��اذ عدنان
ابراهي ��م ح�س ��ن /قا� ٍ��ض متقاع ��د/
م�ضيف ��ا ان ه ��ذا املر� ��ض اذا ا�صي ��ب
ب ��ه االن�س ��ان دخ ��ل يف تكوين ��ه وهو
ف�س ��اد لل ��ذمم واعتق ��د ان ��ه ن ��وع م ��ن
انواع املر� ��ض النف�سي ال ي�ستطيع ان
يتخل� ��ص من ��ه .وعل ��ى وف ��ق القانون
اجلنائ ��ي وعل ��م الإج ��رام يحتاج اىل
توعي ��ة من ��ذ ال�صغ ��ر الن تعل ��م القي ��م
االخالقي ��ة يف وق ��ت مبك ��ر ي�ش ��كل
ا�سا�س ��ا وارت ��كازا ،يكرب م ��ع االن�سان
ويكون قيم ��ا حتميه من االنحراف او
ارتكاب اجلرمية وهذا االمر يقع على
عات ��ق االبوين واملدر�س ��ة فمثال لو ان
االبوي ��ن علم ��وا �صغريهم ب ��ان الذي
يكذب يدخ ��ل النار فان هذا ال�صغري ال
يكذب بعد ذلك وهذه املبادئ مهمة يف
عم ��ر االن�سان و�سنين ��ه االوىل ابتداء
من �سن الثالث ��ة حتى اخلام�سة ع�شرة
وكذلك املبادئ االخ ��رى ومنها الوفاء
وال�ص ��دق وعدم ال�سرقة واالمانة ورد
اجلمي ��ل كلها مبادئ حتت ��اج ان حتفر
يف قل ��وب ال�صغار لتحول بينهم وبني
اجلرمي ��ة وكذل ��ك احلال فيم ��ا يخ�ص
بقية اجلرائم.
�شاطرت ��ه الراي (خول ��ة حممد �سعيد)
باحث ��ة اجتماعية قائل ��ة :الثقل االكرب
يق ��ع عل ��ى الدول ��ة يف احل ��د م ��ن هذه
اجلرمي ��ة ع ��ن طري ��ق الت�شدي ��د يف
العقوب ��ة فهن ��اك الكثري م ��ن املوظفني
يعتق ��دون ان هذا ال�سل ��وك هو �سلوك
�سلي ��م وال غب ��ار علي ��ه كم ��ا ان بع�ض
املواطن�ي�ن يعتق ��دون ب ��ان معامالتهم
ومراجعاته ��م �ستعرق ��ل اذا مل يدفعوا
مقابلها املال مع انه من واجب املوظف
او املكل ��ف بخدم ��ة عامة �إمت ��ام العمل
وخدم ��ة املراج ��ع واعتق ��د ان بع� ��ض
النا�س م ��ن املراجعني هم م ��ن ي�شجع

املوظ ��ف على اخذ الر�ش ��وة و�أت�ساءل
ملاذا تعط ��ي الر�شوة واملكاف� ��أة مع �أن
املوظف ياخذ راتب� � ًا �شهري ًا لقاء ادائة
العمل؟.
الر�شوة واملجتمعات
تك�ث�ر الر�ش ��وة يف �أغل ��ب املجتمعات
ولك ��ن بن�س ��ب متفاوت ��ة ،هذا م ��ا قاله
املحام ��ي (ح�س ��ن ه ��ادي من�ص ��ور)
م�ضيف ��ا  :ق ��د توج ��د اجلرمي ��ة ب�شكل
منظ ��م يف بع� ��ض الدول كم ��ا هو حال
جرمي ��ة غ�سي ��ل الأم ��وال �أو ما ت�سمى
بجرمي ��ة اليافط ��ات البي� ��ض ،وه ��ذه
تاخ ��ذ التنظي ��م والدق ��ة والن�ش ��اط
ال ��ذي يدي ��ره ا�شخا� ��ص احرتف ��وا
ه ��ذه اجلرمي ��ة ولكن انت�ش ��ار جرمية
الر�شوة يف املجتمعات الفقرية يكون
ب�شكل اكرث الن اجلرمية عموما توجد
يف الواقع الفقري.
تنتق ��ل اىل االخري ��ن اذا مل ميتلك ��وا
الوقاي ��ة والعالج ��ات الالزمة لتفاديها
والن املوظ ��ف حتكمه قوانني وقواعد
و�ش ��روط ورقاب ��ة فان ��ه يخ�ش ��ى على
عمل ��ه ووظيفته وم�ستقبل ��ه فقد يعمد
الكثري م ��ن النا� ��س او املراجعني �إىل
دفع املوظفني اىل الوقوع يف املحظور
ويق ��وم ه ��ذا املواط ��ن باحلدي ��ث عن
ما فعله م ��ن جرمية فيقل ��ده االخرون
بحي ��ث عندما يقول �شخ� ��ص الخر ان
لدي ��ه معاملة متعرقلة يف دائرة معينة
يق ��ول له االخر ك ��م طلبوا من ��ك وك�أن
الأمر هو بيع يف م ��زاد ولي�س وظيفة
حتكمها القوانني والعقوبات ال�شديدة
والقا�سية .
هي لي�س ��ت ظاهرة بل �سل ��وك مرتبط
ب�سايكولوجية الأ�شخا�ص وخلفياتهم
الرتبوية .هذا ما اكده الدكتور (حممد
�صاح ��ب) اخت�صا� ��ص عل ��م النف� ��س
م�ضيف ��ا :ق ��د تك ��ون الر�ش ��وة ظاهرة
عندن ��ا جنده ��ا يف كل م ��كان والن
الظاه ��رة حال ��ة عام ��ة مطلق ��ة ،فاالمر
ال يع ��دو عن كون ��ه عبارة ع ��ن حاالت
تت�ص ��ل بداخ ��ل الإن�س ��ان والر�ش ��وة

حتتاج اىل �أدلة موثوقة وهي التعتمد
عل ��ى الأقوال والأ�شاعات اي ماي�سمى
(امل�ب�رر اجلرمي)او املبل ��غ امل�ضبوط
الن االق ��وال ق ��د ي ��راد منه ��ا امل�سا� ��س
ب�سمع ��ة ان�سان ب ��رئ امتن ��ع عن اخذ
الر�ش ��وة التي هي مر�ض نف�سي اذا ما
ا�صي ��ب به �شخ�ص ق ��د الي�ستطيع منه
اخلال�ص ب�سهولة.
وام ��ا ال�سي ��دة اح�ل�ام قا�س ��م نا�شطة
�سيا�سية فقد قالت :هناك حاالت خطرة
يف اخذ الر�شوة قد ت�صل اىل الأبتزاز
فق ��د الي�ستطي ��ع ان�س ��ان ام ��ام حال ��ة
معين ��ة ان يدفع الر�ش ��وة في�ضطر اىل
اعط ��اء كل �شيئ من اجل النجاة وهذا

ي�ش ��كل ابت ��زاز ،وهو اخط ��ر حتى من
الت�سليب .الط ��رف الثاين يذعن لالمر
النه الميلك احليلة �أو اخليار والبديل
ومث ��ل ه� ��ؤالء املوظف�ي�ن جمرم ��ون
النهم يبت ��زون النا�س يف لقمة عي�شهم
واعتق ��د ان عل ��ى ال ��وزارات املختلفة
ان تق ��وم ب ��دورات توعي ��ة وافه ��ام
املواطنني واملوظفني تتحدث فيها عن
خطورة هذه اجلرمية التي ت�ؤدي اىل
قل ��ب كل �شئ را�سا عل ��ى عقب وجتعل
احلرام حال ًال وتدمر املجتمع برمته.
عل ��ى و�سائ ��ل االع�ل�ام وم�ؤ�س�س ��ات
املجتم ��ع امل ��دين �أن تق ��وم بواجباتها
كونها الل�س ��ان الناطق ب�أ�س ��م ال�شعب

�ستتال�شى يف امل�ستقبل.
وم�س ��ك اخلت ��ام كانت ال�سي ��دة امرية
جمع ��ة تعم ��ل يف منظم ��ة خا�ص ��ة
بحقوق امل ��راة حيث قال ��ت :اعتقد ان
الو�سيلة االجنح للق�ضاء على الر�شوة
تكون عن طريق اال�سرة وزرع مبادئ
اخل�ي�ر واملحب ��ة م ��ن قب ��ل االبوي ��ن،
واالن�س ��ان اذا كان ��ت ل ��ه قاع ��دة قوية
الته ��زه الري ��اح العاتي ��ات وبالعك�س
كما ان منظمات املجتمع املدين ملزمة
ب ��اداء دوره ��ا يف التوعي ��ة عن طريق
عقد امل�ؤمت ��رات واملحا�ضرات وافهام
النا� ��س خطورة الر�شوة واثارها على
االن�سان وعائلتة واملجتمع ككل .

ا��������������ش�������������ارة

���������ش��������ك��������اوى
تربية الر�صافة االوىل
مع التحية
ا�ستلم ��ت ال�صفحة ر�سالة من اح ��د اولياء امور
الطلب ��ة يذك ��ر فيها ب� ��أن اعدادية �صفي ��ة للبنات
املوج ��ودة يف منطق ��ة ال�شه ��داء وردت عنه ��ا
اخب ��ار ع ��ن دجمها باعدادي ��ة رفي ��دة وان ابنته
التي تدر� ��س يف ال�صف الراب ��ع االعدادي تذكر
ل ��ه ان الطالب ��ات يف االعدادي ��ة انعك� ��س عليهن
هذا اخل�ب�ر ب�صورة �سلبية كونهن من الطالبات
اللواتي �ساهمن يف جعل املدر�سة بحالة مميزة
م ��ن حيث النظافة والنظ ��ام وان اغلب طالباتها
يفك ��رن ب�ت�رك الدرا�س ��ة يف حال ��ة حتوله ��ن
!لذل ��ك يطال ��ب املواطن بر�سالت ��ه مديرية تربية
الر�صاف ��ة باالبقاء عليهن يف مدر�ستهن وايجاد
بدي ��ل لدائرة مديري ��ة تربية االطراف يف �شرق
العا�صمة املزمع احاللها مكان املدر�سة.
عبد عبداحل�سن /بغداد
جريدة امل ��دى ات�صلت بدوره ��ا مبديرية تربية
االط ��راف لبي ��ان ر�أيه ��ا يف ه ��ذا االم ��ر فكان ��ت
�أجابة مدير تربية االط ��راف بالقول ان مديرية
االط ��راف يف الوق ��ت احلا�ضر ت�شغ ��ل اداراتها

جتاه ه ��ذه اجلرمي ��ة الت ��ي تنخر يف
�أعم ��دة املجتمع ��ات وت�سقطه ��ا ه ��ذا
ما قالت ��ه االعالمي ��ة �شيم ��اء ال�شمري
م�ضيف ��ة :لق ��د ا�صبح لالع�ل�ام �صوت
م�سم ��وع يف العراق ول ��ه ت�أثري �شديد
عل ��ى حياة النا�س يف عموم املجاالت.
هن ��ا نحت ��اج م ��ن االع�ل�ام ان ي�ب�رز
عقوب ��ة هذه اجلرمية الت ��ي ت�صل اىل
ع�شر �سنوات وكونه ��ا خملة بال�شرف
وتراف ��ق االن�س ��ان طيل ��ة حيات ��ة،
الب ��ل تنتق ��ل اىل اوالده فيم ��ا بع ��د
وه ��ذه اجلرمي ��ة تراجعت كث�ي�را بعد
احلم�ل�ات االعالمي ��ة الت ��ي قام ��ت بها
و�سائ ��ل االعالم املختلف ��ة واعتقد انها

ابتزاز!..

عد�سة :مهدي اخلالدي

بيت� � ًا م�ست�أج ��را يف العبي ��دي ال ي�س ��ع ن�شاطها
وان هن ��اك ما يقارب من خم�سة بدائل مطروحة
اليجاد املكان املالئم ومل ي�صدر امر قطعي بدمج
مدر�سة �صفية مبدر�سة رفيدة اىل الآن .
امانة جمل�س الوزراء
وهذه ال�شكوى
الر�سال ��ة الت ��ي ت�سلمته ��ا ال�صفح ��ة ت�ضمن ��ت
منا�ش ��دة عدد من موظف ��ي دار النهرين للطباعة
والن�ش ��ر بتفعي ��ل ق ��رار االمانة العام ��ة ملجل�س
ال ��وزراء بدمج ال ��دار عل ��ى مالكه ��ا ا�ضافة اىل
تفعيل دور هيئة امل�سائلة والعدالة على عدد من
منت�سبيها الذي ��ن ا�ستلموا زمام االمور فيها يف
غري �صالح املنت�سبني وما زالوا على نهج النظام
البائ ��د ونا�صب ��وا العم ��ال واملوظف�ي�ن الع ��داء
ف�ساهموا يف قطع اجور البع�ض وحولوا عمال
العقود اىل العم ��ل باجور يومية .علما ب�أن عدد
منت�سبيه ��ا يناهز  900منت�س ��ب وهم يف �سبيل
االعداد للخ ��روج مبظاهرة ميك ��ن ان ت�سرتعي
انتباه امل�س�ؤولني حلل م�شكلتهم .مع التقدير

هيئة النقل اخلا�ص رجاء
املواط ��ن حيدر االعرجي من بغ ��داد يف ر�سالته
يذك ��ر بان ��ه ي�ستخدم �سي ��ارة النق ��ل (الكيا) من
منطق ��ة البي ��اع لي�ص ��ل منطق ��ة الب ��اب ال�شرقي
ولكن دائما ما يحدث ان تقفل ال�ساحة وال�سباب
عدي ��دة ،منه ��ا ح ��دوث تفج�ي�رات او خ ��روج
مظاه ��رة او �ش ��دة زح ��ام وما اىل ذل ��ك وعندما
يطل ��ب ال ��ركاب م ��ن �سائ ��ق الكيا االجت ��اه نحو
�ش ��ارع الن�ضال ملوا�صل ��ة �سريه يتع ��ذر بالقول
ان هيئ ��ة النق ��ل اخلا� ��ص ال ت�سم ��ح ل ��ه بذل ��ك
(تك� ��ص و�صل ) وال نعلم ان كان ادعاء ا�صحاب
ال�سي ��ارات حقيقة ام ادعاء ولك ��ن ما نعرفه :ان
املواطن يدفع ثم ��ن اجرة مل�سافة حمدودة يجب
على ال�سائ ��ق قطعها .ندعو هذه الهيئة مالحظة
ذلك.
حي اخل�ضراء وم�شكلة منفذ
ي�شك ��و املواطن ��ون م ��ن �سكن ��ة ح ��ي اخل�ضراء
املحل ��ة  633يف بغ ��داد م ��ن معاناته ��م املتمثل ��ة
بوج ��ود منف ��ذ واحد للخ ��روج والدخ ��ول وهو
فرع ن ��ادي التجارة م ��ا يجع ��ل ان�سيابية حركة

املواطن�ي�ن يف جميئهم وغاية وذهابهم غاية يف
ال�صعوب ��ة اذ ان بقية االزقة وال�شوارع ال ميكن
اجتيازه ��ا لوجود احلفر واملطب ��ات التي تعيق
احلركة ا�ضاف ��ة اىل ان املحلة غري م�ؤمنة متاما
فهي تقت�صر على وجود �سيطرة امنية واحدة .
حي ال�صحفيني ي�شكو
ر�سال ��ة املواط ��ن ع ��دي جمي ��د الت ��ي و�صل ��ت
ال�صفح ��ة يذكر فيها ان منطق ��ة ال�صحفيني يف
ح ��ي �أكد تعاين م ��ن الإهمال يف ع ��دة جوانب
مع كونها من املناطق التي ميكن ان تكون اكرث
متيزا للبناء الع�ص ��ري والطراز املميز لدورها
ولكنه ��ا م ��ع ذل ��ك مل حت ��ظ بتبلي ��ط �شوارعه ��ا
واملواطنون يعانون من انقطاع ال�سبل مع اية
كمية من الأمطار لذل ��ك انعك�س ذلك �سلبا حتى
على �أ�سعار الدور والأرا�ضي فيها وهو يطالب
مبزيد من االهتمام مبنطقته .
فو�ضى (اخلردة) تعود من جديد
احلمل ��ة التي قامت به ��ا امانة بغ ��داد بتنظيف
املنطق ��ة احليوي ��ة الواقع ��ة بالق ��رب م ��ن

م ��ر�آب النه�ض ��ة لإزال ��ة الأك ��وام ال�ضخم ��ة من
ب�ضائ ��ع (اخل ��ردة) م ��ن حت ��ت وج ��وار اخلط
ال�سريع(�ش ��ارع حمم ��د القا�س ��م) ،وكذلك ازالة
التج ��اوزات املختلفة على االر�صفة وال�شوارع
وبنح ��و ع�شوائ ��ي يعك� ��س قبحا مكتم�ل�ا امام
امل�سافري ��ن املاري ��ن يف املنطق ��ة ،ف�ض�ل�ا ع ��ن
اال�ضرار الت ��ي يخلفها من تلوث بيئي وخراب
ح�ضري واختناقات مرورية..
وق ��د ب ��دت تل ��ك املنطقة بحل ��ة جميل ��ة مغايرة
متاما ملا كانت عليه من ب�ؤ�س ،حيث املحجرات
املبهج ��ة حق ��ا واالر�صف ��ة اجلدي ��دة اجلميل ��ة
وال�شت�ل�ات الواع ��دة لأن تتح ��ول �إىل حدائ ��ق
لطيفة ت�س ��ر الناظر �س ��واء كان م�سافر ًا عابر ًا،
�أم مواطن ًا �سائر ًا..
ولكن يلحظ املواطن هذه االيام زحف ًا تدريجيا
لق�ضم تلك الف�ضاءات اجلميلة من قبل (جحافل
اخل ��ردة) ،ويخ�ش ��ى ان تع ��ود لتبتل ��ع تل ��ك
اجلمالي ��ات املتحقق ��ة ،ويت�س ��اءل ه ��ل ان جهد
الأمانة الوا�ضح ميكن اعتباره(ب�س �أول هده)
ام ان هناك متابعات م�ستمرة ملا تنجزه كوادر
الأمانة م�شكورة؟

تطبيق القانون مهمة اجلميع
م ��ن املفرت� ��ض من توكل اليهم مراقب ��ة تطبيق القوانني وتنفي ��ذه يكون على قدر
كبري م ��ن التفهم والثقاف ��ة واالمانة .فالقان ��ون لدى الدول التي اخ ��ذت بنا�صية
التطور تعتربه من مقد�ساتها واليخت�ص احد يف املحافظة عليه والوقوف بوجه
كل من يحاول خرقه ،ومهما كانت اال�سباب ،من منطلق ان القانون و�ضع للجميع
وتطبيقه يجعل احلياة ت�سري م�سراها الطبيعي دومنا تفاوت بني مواطن واخر.
مم ��ا ي�ؤ�سف له ان البع�ض ممن اوكلت لهم مهم ��ة الرقابة واملحافظة عليه لي�سوا
بالقدر الكايف او امل�ؤهل الذي يجعل منهم حرا�سا ميكن االطمئنان اليهم يف هذا
اجلان ��ب .وكم ��ا ذكرنا تطبيقه ال يعن ��ي املكلف مبراقبة الذي ��ن يخرقونه فقط بل
املواطن يتوجب ان يكون له دور فاعل يف ذلك .
املواط ��ن اىل االن يغ� ��ض النظ ��ر عم ��ن يخ�ت�رق القان ��ون مع ان بع� ��ض احلاالت
الت ��ي يحدث فيها �شيء م ��ن هذا القبيل ويتدخل �س ��واء باملالحظة اواال�شارة او
بوا�سط ��ة اخبار اجله ��ات ذات العالقة عن اخلرق اليتحمل اي ��ة تبعات ولكنه مع
ذلك يحجم.
م ��ا جعلنا ن�شري اىل ذلك هو ان البع�ض جعل م ��ن القانون �سلعة للبيع وال�شراء.
ينتحي مبن ي�ضرب القانون عر�ض احلائط جانبا ثم يبدا مب�ساومته عن مبلغ من
امل ��ال يدفع للمراقب مع غ�ض النظر .هذه الظاهرة يجب ان حتارب وان يحا�سب
اال�شخا� ��ص الذين ميتهنونها ،واال فان امل�س�أل ��ة تبقى جمرد م�ساومة منطلقة من
(كل من اليدفع الر�شوة للمراقب وهو متجاوز يحال اىل القانون).

ردود واج��اب��ات
اىل  /جريدة املدى الغراء
م/اجابة
نهديكم حتياتنا ...
ا�شارة اىل ما ن�شرته جريدتكم بعددها
 1638بتاري ��خ  2009/12/23حتت
عن ��وان (م�شكل ��ة االق�س ��ام الداخلية )
نوداعالمكم االتي :
-1مت ت�شكيل جلنة من جهاز اال�شراف
والتق ��ومي العلم ��ي /ق�س ��م �ش� ��ؤون
االق�س ��ام الداخلي ��ة لزي ��ارة الق�س ��م
الداخلي التابع لهيئ ��ة التعليم التقني
 /املعهد الطبي – من�صور.
�-2سب ��ق وان مت حتديد مبلغ  50الف
دينار كبدل �سكن للطلبة ال�ساكنني يف
االق�س ��ا م الداخلي ��ة للجامعات وهيئة
التعليم التقني .
�-3سيت ��م عر� ��ض تقرير الزي ��ارة امام
انظار مع ��ايل الوزير املحرتم للق�سم
الداخلي التابع للمعهد املذكور .
مع التقدير
د� .سهام ال�شجريي
مديرة اعالم التعليم العايل

كاريكاتري .................مهند الليلي

اىل� /صحيفة املدى الغراء
اي�ضاح
حتية وتقدير
ا�شارة اىل ما ن�شرته �صحيفتكم الغراء
بعدده ��ا  1684يف 2009/12/24
حت ��ت عن ��وان (منت�سبون�سيج وا�سط
يه ��ددون باال�ض ��راب يف ح ��ال ع ��دم
�صرف م�ستحقاتهم ).
ن ��ود ان نب�ي�ن مايل ��ي :ال يوج ��د م ��ا
ي�شري ب ��ان منت�سب ��ي ال�شركة يهددون
باال�ضراب عن العمل.

ان امل�ستحق ��ات امل�ش ��ار اليه ��ا ه ��ي
فروقات الراتب لال�شه ��ر اخلم�سة من
 2008/1/1ولغاي ��ة 2008/5/31
والتي لو(هك ��ذا) توافق وزارة املالية
عل ��ى �صرفه ��ا يف حين ��ه لأن �شرك ��ة
وا�سط العام ��ة لل�صناعات الن�سيجية
ه ��ي م ��ن ال�ش ��ركات امل�شمول ��ة بنظام
التمويل الذاتي.
ح�صلت مرافقة (هكذا)جمل�س الوزراء
بعد موافق ��ة وزارة املالية على �صرف
ه ��ذه الفروق ��ات م�ؤخ ��را يف القري ��ب
العاجل ان �شاء الله .
�شاكري ��ن ل�صحافتنا الوطنية م�سعاها
يف متابع ��ة �ش� ��ؤون املواطنني يف ظل
حكومة الوحدة الوطنية الر�شيدة .
�شاكري ��ن لكم ح�س ��ن اهتمامك ��م ..مع
التقدير
وزارة ال�صناعة واملعادن
االعالم
اىل� /صحيفة املدى الغراء
م�/أجابة
ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ن�ش ��رت �صحيفتك ��م الغ ��راء بعدده ��ا
ال�ص ��ادر 1613يف 2009/9/27
حول وج ��ود �شخ� ��ص متوف ��ى وملدة
ا�سبوعني يف م.االمام علي (ع)نرجو
تو�ضيح االتي :
ا�سم املتويف وتاريخ الوفاة
ماهي اجلهة التي قامت بن�شر االعالن
عن املتويف والطريق ��ة التي اعلن بها
وح�س ��ب م ��ا مذك ��ور يف �صحيفتك ��م
املوق ��رة وكذل ��ك كيفي ��ة معرف ��ة االهل

مب ��كان فقيده ��م� .شاكري ��ن ح�س ��ن
تعاونكم معنا مع التقدير.
الدكتورعلي ب�ستان نعمة
الفرطو�سي
مدير عام دائرة �صحة
بغداد  /الر�صافة
وزارة ال�صحة
التو�ضيح املطلوب
ال�شك ��وى التي ن�شرت من على �صفحة
جريدتنا بوا�سط ��ة احد ابناء املتويف
مو�ضوع البحث :
بعد االت�صال بعائلته من اجل و�ضعكم
يف ال�ص ��ورة وردا عل ��ى ت�سا�ؤالتك ��م
تب�ي�ن لنا بان ا�سم املت ��ويف هو (جبار
ب�ي�رو )يف العق ��د ال�ساب ��ع م ��ن العمر
وي�سك ��ن القطاع  28يف مدينة ال�صدر
ويعم ��ل لنق ��ل االحم ��ال يف ع�ل�اوي
جميلة وا�صيب بنوبة قلبية �سقط على
اثرها فنق ��ل اىل م�ست�شفاكم وقد فارق
احلياة .عائلت ��ه وبعد عدم جميئه اىل
املنزل قامت يف البحث عنه يف املراكز
وامل�ست�شفيات ومن �ضمنها م�ست�شفى
االم ��ام عل ��ي (ع) لكنهم مل يع�ث�روا له
على اث ��ر،ومل يكن ا�سمه مدرجا �ضمن
�سجل الوفيات يف امل�ست�شفى ما جعل
عائلت ��ه تبح ��ث ومل ��دة ا�سبوع�ي�ن يف
املحافظات عنه واخ ��ر االمر ا�ضطرت
اىل ن�ش ��ر اع�ل�ان عن ��ه يف الف�ضائي ��ة
العراقي ��ة (�سبتايت ��ل ) انتب ��ه ل ��ه احد
العامل�ي�ن يف امل�ست�شف ��ى وقام باخبار
ذوي ��ه واخ ��راج جثته بع ��د ا�سبوعني
علما بان الوفاة كانت حوايل منت�صف
�شهر اب ...مع التقدير.

