http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com

�ش�ؤون النا�س
People affairs

العدد ( )2136ال�سنة الثامنة  -ال�سبت (� )21أيار 2011

�سالم ًا يا عراق

عزيزي املواطن

عقدة "اجلحود"
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خ�ص�ص ��ت امل ��دى هذه ال�ص ��فحة من �أجل ��ك على �أم ��ل �أن ترفده ��ا ب�آرائك احلرة
ومقرتحاتك و�ش ��كواك امل�ش ��روعة ،وكل ما ين�ش ��ر فيها يعرب عن ر�أي �أ�صحابها
وال ميث ��ل ر�أي ال�ص ��حيفة� ،إال من حيث ت�ض ��امنها مع م�ش ��اكل املواطنني ونحن
م�س ��تعدون لن�ش ��ر ر�سائلكم و�ش ��كاواكم التي ن�أمل ان تكون بعيدة عن االنفعال
اجلارح وب�أ�س ��لوب هادئ ور�ص�ي�ن ين�س ��جم م ��ع نهج املدى ال ��ذي يحر�ص على
حري ��ة الر�أي ودميقراطية التعبري �آملني مرا�س ��لتنا عل ��ى عنوان اجلريدة �أو عرب
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ردا عل ��ى م ��ا كتبت ��ه ،يف عمودي ال�س ��ابق ،ح ��ول حتكم عقدة ال�ش ��عور
بالف�ضل عند البع�ض من �سيا�سيينا جتاه دول اجلوار التي �آوتهم �أيام
املعار�ض ��ة ،كلمني احد الأ�ص ��دقاء ،وهو كاتب �أي�ضا ،و�س� ��ألني �أن �أمر
على عق ��دة اجلحود" عند بع� ��ض العراقيني جتاه ال ��دول الغربية التي
منحتهم اللجوء .حقيقة وجدت فيما نبهني اليه ،م�ش ��كورا ،مو�ض ��وعا
ي�س ��تحق الكتاب ��ة .اعتق ��د ان اغلب العراقي�ي�ن ،وب�ض ��منهم حتى من ال
يغادرون العراق ،يعرفون طرق التعامل االن�س ��اين واحل�ض ��اري التي
تنتهجه ��ا دول الغ ��رب يف التعامل مع الالجئني اليه ��ا مهما كان لون �أو
معتقد الالجئ .ي�ص ��عب علي هنا ان ا�ضع قائمة باالمتيازات التي ينعم
بها الالجئون ماديا ومعنويا.
امل�ؤ�س ��ف هو بعد ان ي�س ��تقر الالج ��ئ ومتنحه الدولة الغربي ��ة بيتا او
�ش ��قة فارهة له ولأوالده ،وبع ��د ان تتورد اوداجه بفعل اخلري اجلديد،
ين�س ��ى ذل ��ك ويتعامل مع تل ��ك الدولة على انها "كاف ��رة" ،فيحلل نهبها.
وهناك حكايات و�أخبار ،ن�ش ��ر بع�ض ��ها �إعالميا ،حتدثت عن ان من بني
ه�ؤالء �سيا�سيني عراقيني "كبار ًا" ،ورجال دين جتدهم الآن باحلكومة
�أو اع�ض ��اء بالربملان ومنهم �أي�ض ��ا �أ�ص ��حاب م�ؤ�س�س ��ات تق ��ود الإعالم
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
ان �إدع ��اء الأمرا� ��ض واجلن ��ون لال�س ��تحواذ على م�س ��اعدات املعاقني،
وكذل ��ك حكايات االنف�ص ��ال عن الزوجات كذبا للح�ص ��ول على اكرث من
ج ��واز و�ش ��قة وبيت ت�ص ��لح روايات قد مت�ل��أ رفا كام�ل�ا .زودين احد
الق ��راء بوثائ ��ق ال تقبل ال�ش ��ك ان هن ��اك مليارديرا عراقي ��ا ير�أ�س الآن
م�ؤ�س�س ��ة كبرية بالعراق ما زال ي�ستلم هو و�أوالده وزوجته م�ساعدات
املعاقني و�ش ��قق ًا خ�ص�ص ��ت للفق ��راء م ��ن بريطانيا وال�س ��ويد وهولندا
ويحمل ��ون جوازات تلك الدول ب�أ�س ��ماء خمتلفة بعد م ��ا دخلها وهو ال
ميتلك قوت يومه .فلوال الوثائق لقلت انها رواية خيالية بحق.
ادعو القراء اىل ت�ص ��فح كت ��اب "الفقه للمغرتبني" ال ��ذي يحمل فتاوى
املرجع الديني ال�س ��يد علي ال�سي�س ��تاين خا�صة حتت باب "التعامل مع
القوان�ي�ن الناف ��ذة يف دول املهج ��ر" .الكتاب يحتوي على �أ�س ��ئلة ت�أمل
من ال�س ��يد املرجع ان يجيز لهم الن�ص ��ب على اهل الغرب "�شرعا" .لكن
للأمانة كانت ردود ال�س ��يد ال�سي�ستاين رادعة ومل تبح لهم الن�صب على
"الكفرة" باي �ش ��كل من الأ�ش ��كال .فهذه جمموعة ت�س�أل ال�سيد" :هل
يجوز للم�س ��لم �أن ي�س ��رق من الكفار يف بالد الكفار  ..وهل يحق له �أن
يحتال عليهم يف �أخذ الأموال بالطريقة املتعارفة لديهم؟".
وياتي اجلواب" :ال جتوز ال�سرقة من �أموالهم اخلا�صة �أو العامة  ،كذا
�إتالفها �إذا كان ذلك ي�س ��يء اىل �س ��معة الإ�سالم �أو امل�سلمني ب�شكل عام.
وكذا ال يجوز �إذا مل يكن كذلك  ،ولكن ُع ّد غدر ًا ونق�ض� � ًا للأمان ال�ضمني
املعط ��ى لهم حني طلب رخ�ص ��ة الدخ ��ول يف بالدهم � ،أو طلب رخ�ص ��ة
الإقامة فيها  ،حلرمة الغدر ونق�ض الأمان بالن�سبة اىل كل �أحد".
و�س ��ارقو امل�س ��اعدات ي�س� ��ألونه ،فيجي ��ب" :ال يجوز للم�س ��لم �أن ي�أخذ
الروات ��ب وامل�س ��اعدات بط ��رق غ�ي�ر قانوني ��ة  ،كتزوي ��د امل�س� ��ؤولني
مبعلومات غري �صحيحة � ،أو ما �شاكل ذلك".
ومزورو اجلوازات ي�ستفتونه" :هل يجوز للم�سلم �أن يعطي معلومات
غ�ي�ر �ص ��حيحة للدوائ ��ر احلكومي ��ة يف �أوروبا للح�ص ��ول عل ��ى مزايا
وت�س ��هيالت مالية �أو معنوية  ،وبالطريقة القانونية؟ فيفتي �س ��ماحته:
"ال يجوز ذلك  ،ف�إنه من الكذب ،وما ذكر لي�س من م�سوغاته".
وانا ا�س� ��أل اي�ض ��ا :هل ان هذه الأمور "الال �أخالقية" حتتاج اىل فتوى
مرجعي ��ة ل�ش ��رعنة حقارتها؟ �أو لي�س جمرد طرحها ك�أ�س ��ئلة تنم عن ان
هناك مر�ضا يف نفو�س ه�ؤالء يجب ان ي�ست�أ�صل.
ثم اوجه �س�ؤايل لآيه الله ال�سي�ستاين :هل ان من يحتال وي�سرق بالدا
�أقلته وكرمته ي�صلح ان يكون "قائدا" �أو "متنفذا" يف وطنه الأم؟
لك ولنا الله يا عراق.



اىل امانة بغداد
تخ�سفات يف حي ال�سالم
يف جممع حي ال�س�ل�ام ال�س ��كني وبالتحديد بني ال�ساحة  1305او 1306
واملخازن ،يوجد تخ�سف يف ال�شارع بطول من ( )20-15مرتا على ال�شارع
اخلدمي ناجت عن قيام املخازن بت�سليط املياه الثقيلة على ال�شارع.
ومب ��رور الوق ��ت ت�س ��ببت تلك املياه بتخ�س ��ف ال�ش ��ارع وعدم �ص�ل�احيته
لل�س�ي�ر ،االم ��ر ال ��ذي ا�ض ��طر ا�ص ��حاب املركب ��ات على اث ��ره �إىل �ص ��عود
الر�ص ��يف الجتياز امل�سافة املتخ�سفة من ال�ش ��ارع ،هذا وقد نتجت عن ذلك
االختناقات املرورية.

كاريكاتري .............عادل �صربي

�ضحايا العمليات الع�سكرية والإرهابية يطالبون بالإ�سراع فـي ح�سم معامالتهم
 بابل �إقبال حممد

طال ��ب العدي ��د م ��ن �ض ��حايا الإرهاب
والعملي ��ات الع�س ��كرية الأمريكي ��ة
والعراقي ��ة ب�ض ��رورة الإ�س ��راع يف
ح�س ��م ق�ض ��اياهم الت ��ي قدموه ��ا �إىل
اجلنة الفرعية يف بابل لأنهم �أ�صحاب
عوائل.
ق ��ال طال ��ب فيح ��ان املعم ��وري ممثل
حمافظ ��ة باب ��ل يف اللجن ��ة الفرعي ��ة
لتعوي� ��ض املت�ض ��ررين م ��ن ج ��راء
العملي ��ات احلربي ��ة والأخط ��ار
الع�س ��كرية والعمليات الإرهابية قال
�إن جلن ��ة التعوي�ض ��ات �ش ��كلت يف
حمافظ ��ة بابل ا�س ��تنادا للم ��ادة  6من
قانون تعوي�ضات احلوادث الإرهابية
رق ��م  20ل�س ��نة  2009والتعليم ��ات
الوزاري ��ة رق ��م  1ل�س ��نة  2010ه ��ذه
اللجن ��ة تق ��وم الآن با�س ��تالم طلب ��ات
املت�ض ��ررين من ال�ش ��هداء واملفقودين
وامل�ص ��ابني و �أ�ص ��حاب املمتل ��كات
املت�ض ��ررة ج ��راء العملي ��ات احلربية
والأخط ��اء الع�س ��كرية والعملي ��ات
الإرهابي ��ة م ��ن تاري ��خ 2003-3-20
وحل ��د الآن واللجنة �س ��ابقا وح�س ��ب
االمر 10ل�س ��نة  2004كان ��ت تعو�ض
فقط ال�ش ��هداء وامل�ص ��ابني م ��ن ت�أريخ
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 2004-6 -1حيث مت التعوي�ض �أكرث
من � 1500شهيد وم�صاب.
و�أك ��د املعم ��وري لق ��د مت �إلغ ��اء الأمر
مبوج ��ب القان ��ون  -20ل�س ��نة 2009
و�أ�ص ��بح ي�ش ��مل بالتعوي�ض ��ات م ��ن
تاريخ  2003-3-20وحلد الآن .
و�أ�ض ��اف املعم ��وري �أن اللجن ��ة

و�صلـت ردودكم

با�ش ��رت �أعمالها منذ ال�ش ��هر التا�س ��ع
يف عام  2010وبرئا�س ��ة القا�ضي من
ال�ص ��نف الثاين من حمكمة ا�ستئناف
باب ��ل وع�ض ��وية ممثل ��ي الداخلي ��ة
والدف ��اع وال�ص ��حة والع ��دل وحقوق
الإن�س ��ان ووزارة العم ��ل وال�ش� ��ؤون
االجتماعي ��ة وممث ��ل م ��ن حمافظ ��ة

باب ��ل اللجن ��ة ا�س ��تكملت حل ��د الآن
�أك�ث�ر م ��ن  100ا�ض ��بارة لتعوي� ��ض
املت�ض ��ررين وا�س ��تلمت �أي�ض ��ا �أك�ث�ر
من  500ا�ضبارة لل�ش ��هداء و�أكرث من
 750ا�ض ��بارة للم�ص ��ابني م ��ن تاريخ
 2003-3- 20وحل ��د الآن ،وه ��م من
الذين مل ي�س ��تلموا �أي مبالغ تعوي�ض
�سابقا ح�سب الأمر  10ل�سنة � 2004إن
القان ��ون اجلديد زاد مبل ��غ التعوي�ض
لل�ش ��هداء من مليونني ون�صف املليون
دين ��ار �إىل ثالث ��ة ماليني و�س ��بعمائة
وخم�س�ي�ن �أل ��ف دين ��ار �إ�ض ��افة �إىل
احلق ��وق التقاعدي ��ة وقطع ��ة الأر�ض
ال�س ��كنية وبقرار م ��ن اللجنة ويكون
الق ��رار خا�ض ��عا مل�ص ��ادقة اللجن ��ة
املركزي ��ة يف جمل� ��س الق�ض ��اء الأعلى
برئا�س ��ة نائب رئي�س هيئة الإ�ش ��راف
الق�ض ��ائي وع�ضوية ممثلي الوزارات
بدرج ��ة مدي ��ر ع ��ام وق ��رار اللجن ��ة
الفرعية �إما ي�ص ��ادق عليه �أو يلغى �أو
يعدل وامل�ص ��ادقة تعترب القرار واجب
التنفي ��ذ م ��ن كل ال ��وزارات والدوائر
غ�ي�ر املرتبطة ب ��وزارة وعل ��ى وزارة
املالي ��ة تخ�ص ��ي�ص املبال ��غ الالزم ��ة
لتنفيذ القرارات و�أ�شار املعموري اىل
�إن اللجن ��ة الفرعي ��ة يف حمافظة بابل

ا�ص ��درت حلد الآن  300قرار لل�شهداء
وامل�صابني واللجنة ت�أخذ على عاتقها
تعوي� ��ض ال�ش ��هداء �أوال الذي ��ن مل
ي�س ��تلموا �أي تعوي�ض وامل�صابني من
ج ��راء العمليات احلربي ��ة والإرهابية
وقد با�ش ��رت اللجنة �أي�ض ��ا با�س ��تالم
طلب ��ات ف ��رق التعوي� ��ض م ��ن الذي ��ن
ا�ستلموا مبالغ التعوي�ضات ال�سابقة.
وب�ّي�نّ ممثل حمافظة باب ��ل �إن اللجنة
الفرعية مقرها يف ديوان حمافظة بابل
وقد متت تهيئة كل الأمور اللوج�ستية
ال�س ��تقبال طلبات املواطنني من خالل
�س ��كرتارية اللجن ��ة ،مبين ��ا �أن �أع ��داد
املت�ض ��ررين من جراء ه ��ذه العمليات
كبرية جد ًا و�أ�صبح املكان ال ي�ستوعب
حج ��م الأ�ض ��ابري واملراجع�ي�ن ونحن
عل ��ى عاتقن ��ا ن�س ��تلم جمي ��ع الطلبات
لت�س ��هيل الأم ��ور للمراجع�ي�ن لغر�ض
اجنازه ��ا يف �أ�س ��رع وق ��ت ممكن لكن
امل�شكلة ان اللجنة املركزية مل ت�صادق
عل ��ى الق ��رارات التي نرفعه ��ا لها حلد
الآن ومل يت ��م �ص ��رف �أي مبل ��غ م ��ايل
م ��ا مل تت ��م امل�ص ��ادقة علي ��ه ل ��ذا ندعو
احلكوم ��ة املركزية وجمل�س الق�ض ��اء
الأعلى �إىل �ضرورة العمل بامل�صادقة
على قرارات اللجنة الفرعية لتعوي�ض

املواطن�ي�ن وق ��د رفعنا �أك�ث�ر من 150
قرارا �إىل اللجنة املركزية ومل ت�ص ��لنا
�أية ا�ضبارة حلد الآن ال بامل�صادقة وال
بالإلغاء.
وقالت ال�س ��يدة ابت�س ��ام هادي زوجة
�ش ��هيد �أن زوجي ا�ست�ش ��هد يف �شارع
املكتب ��ات ول ��دي بن ��ات معوق ��ات وقد
قدم ��ت معامل ��ة لغر� ��ض التعوي� ��ض
وتخ�ص ��ي�ص قطعة ار�ض و�أنا ال املك
بي ��ت �أو قطعة ار�ض �إذن كيف �أعي�ش؟
�أطال ��ب امل�س� ��ؤولني بالإ�س ��راع يف
تخ�صي�ص قطعة ار�ض.
�أم ��ا املواط ��ن طعمة حممد من �ش ��مال
بابل فقد قال لق ��د هُ دم بيتي من جراء
العمليات الإرهابية يف منطقة �ش ��مال
بابل وقدمت طلبا للتعوي�ض منذ فرتة
طويلة والآن قدم ��ت طلبا �آخر لغر�ض
تعوي�ض ��ي مببل ��غ من املال لك ��ي اعيد
بناء هذا البيت لذا �أرجو الإ�سراع يف
البت يف طلباتنا.
�أما املواطن حممد عبد الرحيم فقد طالب
احلكومة االحتادية ب�ض ��رورة الإ�سراع
يف البت بطلب ��ات املواطنني لأننا قدمنا
هذه الطلبات منذ فرتة ومل نح�صل على
�أية نتيجة لذا نهيب بامل�س�ؤولني ورحمة
بنا نحن عوائل ال�شهداء.

و�صلـت ر�سائلكم

وزارة الزراعة /ال�شركة العامة للبيطرة
ق�سم ال�صحة احليوانية
�إىل /جريدة املدى
م/كالب �سائبة

حتية طيبة..
ورد يف جريدتك ��م املوقرة بتاري ��خ  2011/4/27ذي العدد 2111
وحتت عنوان (الكالب ال�س ��ائبة حتدث فزع ًا يف �أحياء الب�ص ��رة)،
والتي ذكرمت فيها البحث عن احللول اجلذرية واملعاجلات اجلدية
التي تق�ضي على امل�شكلة ب�شكل نهائي ،نود �إعالمكم بان امل�ست�شفى
البيطري يف حمافظة الب�ص ��رة قامت بحمالت �إبادة م�س ��تمرة على
مدى الأربع �سنوات املا�ض ��ية ملكافحة الكالب ال�سائبة ومتت �إبادة
حوايل ( )52.492كلبا �س ��ائبا  .وال تزال احلمالت م�س ��تمرة ،و�إن
امل�ش ��كلة معق ��دة ومتداخلة وفيها �أكرث من طرف معني باملو�ض ��وع
كالبيئ ��ة والبلدي ��ة وال�ص ��حة والرتبية ونحن يف �ص ��راع م�س ��تمر
مع هذه امل�ش ��كلة ب�سبب الطبيعة الف�س ��لجية لهذا احليوان وقدرته
العالي ��ة عل ��ى التنا�س ��ل والإجن ��اب ،ونحن عل ��ى علم تام ب� ��أن هذا
املو�ض ��وع هو من املوا�ضيع التي تقلق �سالمة وامن املواطن الذي
ب ��ات ال يع ��رف كي ��ف يتخل�ص منه ��ا او متى ،ونحن �أي�ض� � ًا ب�ص ��دد
تعزي ��ز هذه احلمالت مبعاجلات وحلول بديلة �أخرى قد ت�س ��تغرق
(� )5-3س ��نوات ولكنها تق�ض ��ي على هذه الظاهرة �إىل غري رجعة.
وتقبلوا فائق التقدير..
د� .صالح فا�ضل عبا�س
املدير العام
رئي�س جمل�س الإدارة

� صيادو الأ�سماك يف الفاو ي�شكون
حالهم
�ص ��احب زورق ال�ص ��يد حمم ��د عب ��د احل�س ��ن
�أو�ضح �أن عملهم �شبه معطل ب�سبب م�ضايقات
دول اجل ��وار رغم �أننا ن�ص ��طاد داخ ��ل مياهنا
الإقليمية �ض ��من احلدود امل�س ��موح بها مل�سافة
املي ��ل البح ��ري بالإ�ض ��افة �إىل م ��ا نتعر� ��ض له
م ��ن �إهمال متعم ��د من قبل ال�س ��لطات العراقية
واتهامن ��ا بالتهري ��ب بني ف�ت�رة و�أخرى وقطع
�إمدادات الوقود عن الزوارق ما جعل �أ�صحاب
زوارق ال�ص ��يد يرتكونه ��ا وت�ض ��اءلت كمي ��ات
ال�س ��مك البحري يف مركز بيع الأ�سماك بالفاو
اىل  75باملائ ��ة قيا�س ��ا بال�س ��نوات الع�ش ��ر
ال�سابقة اىل جانب جتفيف الأهوار وانخفا�ض
من�سوب مياه االنهار ف�ض ًال عن ا�ستخدام طرق
ال�ص ��يد اجلائر بوا�سطة ال�سموم والتفجريات
والكهرباء ما ادى اىل اعتماد ال�س ��وق العراقية
عل ��ى الأ�س ��ماك امل�س ��توردة ،وق ��ال :انفت ��اح
ال�س ��وق العراقية على الأ�سماك امل�ستوردة من
دون رقاب ��ة او �ض ��ريبة كمركي ��ة جع ��ل التجار
ي�س ��توردون اال�س ��ماك اكرث من �سنتني وبقيت
جمم ��دة يف ثالج ��ات خا�ص ��ة او عر�ض ��ت يف
اال�سواق ومل يتم بيعها واعيد جتميدها بحيث
انه ��ا فق ��د قيمته ��ا الغذائي ��ة ،مطالب ��ا بت�ش ��ديد
الرقاب ��ة عل ��ى ال�س ��لع امل�س ��توردة وفح�ص ��ها
والت�أكد من �صالحية ا�ستخدامها.

 نق�ص اخلدمات
ي�ش ��كو �أهايل منطق ��ة حمي ��زم الرابعة جماور
�ش ��ارع  80من نق�ص كب�ي�ر يف اخلدمات حيث
يع ��اين �س ��كان تل ��ك املناط ��ق م ��ن ع ��دم وجود
�ش ��بكة طرق او �ش ��وارع نظامي ��ة وعدم وجود
جمار ،و�إهمال كبري يف جانب اخلدمات
�شبكة ٍ
املقدم ��ة م ��ن قبل البلدية ف�ض�ل�ا ع ��ن ذلك هناك
تراكم للأو�س ��اخ والنفايات نتيجة لعدم مرور
العربات اخلا�صة بنقلها وكذلك يعاين ال�سكان
م ��ن عدم وج ��ود حرا� ��س ليليني مما يعر�ض ��ها
لل�س ��رقات املتك ��ررة ،علم ��ا ب ��ان املنطق ��ة غ�ي�ر
م ��زودة بالإن ��ارة الليلي ��ة ومل حت ��ظ ب�إخراج
دوري ��ات ليلي ��ة عل ��ى الرغ ��م م ��ن املنا�ش ��دات
املتكررة من الأهايل.
لفيف من
مواطني املنطقة
� إ�شارات املرور مرة ثانية
اته ��م مواطنون يف كرب�ل�اء مواكب �س ��يارات
امل�س� ��ؤولني بع ��دم االلت ��زام بقوان�ي�ن امل ��رور
وجتاهل �إ�شارات املرور حتى ال�ضوئية منها .
وو�ص ��ف مواطنون امل�س� ��ؤولني ب�أنه ��م الأكرث
جتاوزا على �إ�ش ��ارات املرور من �سواهم بفعل
ا�س ��تغاللهم مواقعه ��م يف ال�س ��لطة .و�أو�ض ��ح

� أر�صفة الكرادة ت�ستغيث
من ��ذ ع ��ام  2003وحت ��ى الآن حت ��ول �ش ��ارع
الك ��رادة خ ��ارج الرئي� ��س �إىل خم ��ازن لل�س ��لع
الكهربائي ��ة وب ��دت الأر�ص ��فة تثق ��ل مبئ ��ات
املربدات والغ�س ��االت والثالجات وبقية املواد
الكهربائي ��ة وبع� ��ض املحال ازدحم ��ت باملواد
فف�ض ��لت تركه ��ا عل ��ى الر�ص ��يف واالكتف ��اء
بتغطيتها ليال و�إخ�ض ��اعها للحرا�س ��ة من قبل
جمان ،وهكذا
بع�ض العمال فاحل�صيلة خمزن
ٍ
ذهب ��ت جمالي ��ة املنطق ��ة الت ��ي كان ��ت يوما ما
مكان ��ا هادئا ي�ض ��م مطاع ��م وفن ��ادق ومكاتب
وعي ��ادات طبية لكن زم ��ن الدميقراطية حولها
�إىل �ش ��احنات وب�ض ��ائع تزدحم على الر�صيف
 ،وق ��د غاب ��ت املتابع ��ة والقان ��ون الت ��ي كانت
تفر�ض على املحال �ص ��يانة الر�صيف وتنظيفه
وبعك�س ��ه تفر� ��ض املخالف ��ة عل ��ى املتجاوزين
والآن يئن الر�ص ��يف وحال ��ه يرثى له وال نرى
�أية �س ��لطة تتحرك لإنق ��اذه �إال بع�ض احلاالت
الت ��ي ال تذك ��ر وانته ��ت ،وعجب ��ا �أنن ��ا نعي�ش
�ض ��من خطة فر�ض القانون و�إذا كان ال�ش ��ارع
مزدحم ��ا وغري م�س ��يطر علي ��ه لتطبي ��ق نظام
الإ�شارات املرورية فلماذا ال تتم �إزالة التجاوز
على الأر�ص ��فة؟ �ألي�س هذا �ض ��من خطة فر�ض
القانون ؟ و�إذا كنا ال نرى ال�س ��لطة يف ال�شارع
وعلى الر�صيف وعلى النا�س و�أ�صحاب املحال
ف�أين نراها ؟!

املواط ��ن علي طارق قائال :خ�ل�ال جتوايل يف
املدينة �أجد �أن كل امل�س�ؤولني تقريبا ال يلتزمون
بالإ�شارات ال�ضوئية .وان حماياتهم ميار�سون
اال�ستفزاز بحق املواطنني عند التقاطعات ،من
قبيل ا�ستخدام املنبهات العالية ،والتحدث عرب
مكربات ال�ص ��وت ،لإرغام �س ��ائقي ال�س ��يارات
مم ��ن ينتظ ��رون دورهم بامل ��رور ،على ف�س ��ح
املجال ملوكب امل�س�ؤول باملرور.
 منطقة املعامل  ..مهم�شة
احد املواطنني يف تلك املنطقة وهو موظف يف
�إحدى دوائر الدولة يقول”:
نحن نع ��د ه ��ذه املدينة مهم�ش ��ة ومن�س ��ية وال
احد من امل�س� ��ؤولني ي�أخذها باحل�س ��بان حيث
تفتق ��د لأب�س ��ط اخلدم ��ات ال�ص ��حية وه ��ذا ما
ي�ش ��كل و�س ��يلة النت�ش ��ار الأوبئ ��ة والأمرا�ض
االنتقالية.
ف�ض�ل�ا عن اعتم ��اد املواطنني على مي ��اه الآبار
�أو الت ��زود بامل ��اء م ��ن ال�س ��يارات احلو�ض ��ية
لعدم وجود املاء ال�ص ��الح لل�شرب وما يزيد من
معان ��اة تلك املدينة �أنها حماطة مبناطق الطمر
ال�ص ��حي التي ت�س ��ببت ه ��ي الأخ ��رى بزيادة
�إ�ص ��ابات الأطفال والن�س ��اء ب�أمرا�ض و�أوبئة
خمتلف ��ة .نطالب اجله ��ات امل�س� ��ؤولة مبتابعة
مدينتنا و�إنقاذها من الأمرا�ض.

 140 مدر�سة يف �سوق ال�شيوخ
بال خدمات �صحية
توج ��د �أك�ث�ر م ��ن ( )120مدر�س ��ة �ض ��من ح ��دود
ق�ض ��اء �سوق ال�ش ��يوخ ،واكرث من ( )140مدر�سة
ب�ل�ا مراف ��ق �ص ��حية ،ويف ناحية العكيك ��ة توجد
( )9مدار� ��س مهددة بال�س ��قوط ..وق ��د دعا اولياء
ام ��ور التالمي ��ذ امل�س� ��ؤولني يف حمافظ ��ة ذي قار
اىل معاجل ��ة هذه امل�ش ��كلة احلقيقي ��ة خالل عطلة
ال�صيف القادمة وقبل فوات االوان

ت���������������������س����������ايل
احلمل:
 21اذار  19 -ني�سان

اجلوزاء:
 21ايار  21 -حزيران

اال�سد:
 23متوز  22 -اب

امليزان:

مهني ًا :ح ��ذار من الأجواء ال�ض ��اغطة
الت ��ي ق ��د ت�ؤث ��ر �س ��لب ًا على نف�س� �يّتك.
عاطفي� � ًا� :أخ ��رج م ��ن ك�آبت ��ك لأنه ��ا ال
تفي ��دك وخ ��ذ الأم ��ور برحابة �ص ��در.
اجتماعي ًا� :إمنح نف�س ��ك بع�ض الوقت
لتتجاوز كبوتك ،فق ��د مررت بظروف
�صعبة .رقم احلظ.13 :

مهني� � ًا :ت�س ��تقطب اهتم ��ام بع� ��ض
امل�ستثمرين ب�أفكارك الرائعة .عاطفي ًا:
ال تبح ��ث عم ��ن يزي ��دك هم ًا ب ��ل عمّن
يدخ ��ل البهج ��ة �إىل قلب ��ك .اجتماعي ًا:
�ش ��خ�ص ما يح ��اول زجّ ��ك يف �أمور ال
عالقة لك بها .ابتع ��د عنه .رقم احلظ:
.3

مهني� � ًا :ال ت�س ��تف ّز الزم�ل�اء لأن ��ك ل ��ن
حت�ص ��د �إال العا�ص ��فة .عاطفي ًا :تفخر
باحلبي ��ب ومب ��ا يق ��وم به لإ�س ��عادك.
اجتماعي ًا :حافظ على توا�ضعك كي ال
ُتتهم بالغرور .رقم احلظ.2 :

مهني ًا :ت�ض ��طر �إىل االهتم ��ام مبلفات
عالقة �أهملتها طوي�ل ً�ا .عاطفي ًا :ت�أتيك
وتتح�س ��ن الأو�ض ��اع
احللول تلقائي ًا
ّ
م ��ع احلبي ��ب .اجتماعي� � ًا :تخو� ��ض
جت ��ارب ممتع ��ة م ��ع �أ�ش ��خا�ص ج ��دد
تع ّرفت �إليهم �أخري ًا .رقم احلظ.7 :

 23ت�شرين 21 - 2كانون1

الدلو:
 20كانون� 18 - 2شباط

الثور:
 20ني�سان 20 -ايار

ال�سرطان:

مهني� � ًا :ترتاج ��ع معنويات ��ك وت�ش ��عر
بقلة الثقة بنف�سك ،ب�سبب التو ّتر الذي
يتح�س ��ن
تعي�ش ��ه يف العمل .عاطفي ًا:
ّ
�أداء احلبي ��ب فتغفر ل ��ه الأخطاء التي
ارتكبه ��ا .اجتماعي� � ًا :ت�ش ��ارك يف
منا�سبة اجتماعية وتلتقي �أ�صدقاء مل
ترهم منذ �سنوات .رقم احلظ.24 :

مهني� � ًا� :آف ��اق جدي ��دة ُتفت ��ح �أمام ��ك
فا�س ��تع ّد لها لأنها حتمل �إليك م�ستقب ًال
زاه ��ر ًا .عاطفي� � ًا :حليات ��ك العاطفي ��ة
�س ��حرها اخلا� ��ص ه ��ذه الف�ت�رة رمبا
لأن قلب ��ك يدق كث�ي�ر ًا .اجتماعي ًا :على
رغم ال�شكوك التي تراودك ال �ضري من
حماورة �صديق �أ�ساء الت�ص ّرف معك.
رقم احلظ.33 :

مهني ًا :تفاجئك الع�ث�رات لكنك تتغلب
عليها ب�س ��هولة .عاطفي ًا :تن�س ��جم مع
احلبيب ومت�ض ��ي معه �أوقات ًا ممتعة.
اجتماعي� � ًا :لديك مواهب كثرية فلماذا
ال تر ّكز على �إبرازها؟ رقم احلظ.1 :

مهني� � ًا :تع ��اين �إرب ��اك ًا وا�ض ��ح ًا ق ��د
ي�ستغ ّله البع�ض للإيقاع بك فكن حذر ًا.
عاطفي ًا :ت�ش ��عر برغبة يف التق ّرب من
ّ
وتخط ��ط لال�س ��تقرار مع ��ه.
احلبي ��ب
اجتماعي� � ًا :حذار م ��ن املتط ّفلني الذين
يريدون اال�س ��تفادة منك فح�سب .رقم
احلظ.11 :

العذراء:
 23اب  22 -ايلول

العقرب:

اجلدي:
 22كانون19 – 1كانون2

احلوت:
� 19شباط  20 -اذار

مهني� � ًا :مت ّر بفرتة دقيق ��ة حتتاج فيها
�إىل الرتكي ��ز والتف ��ا�ؤل .عاطفي� � ًا :ثق
بنف�س ��ك ومب�س ��تقبلك لأن ��ك �س ��تجد
ال�ش ��خ�ص املنا�س ��ب قريب ًا .اجتماعي ًا:
ال تبح ب�أ�س ��رارك للآخرين بل احتفظ
بها لنف�سك .رقم احلظ.4 :

مهني ًا� :أنت مرتبك وحائر هذه الفرتة
وال تع ��رف م ��ا علي ��ك فعل ��ه .عاطفي ًا:
ال تت�ص� � ّرف بغراب ��ة م ��ع احلبيب فهو
مل ي�س ��ئ �إلي ��ك .اجتماعي ًا :ق ��د تلتقي
�أ�ص ��دقاء الأم� ��س �أو ت ّت�ص ��ل ب�أح ��د
الأقارب الذي مل تره منذ وقت طويل.
رقم احلظ.10 :

مهني� � ًا :لدي ��ك ح ��ظ ا�س ��تثنائي ه ��ذه
الفرتة وحت ّق ��ق �أهدافك ك ّلها .عاطفي ًا:
ال تتك�ّب�رّ على احلبيب لأنه بد�أ ي�س� ��أم
من حركات ��ك .اجتماعي� � ًا :حتتاج �إىل
�ص ��ديق خمل�ص يقف �إىل جانبك .رقم
احلظ.19 :

مهني� � ًا :تختلف مع زميل لكن �س ��رعان
ما تعود الأمور �إىل جمراها الطبيعي.
عاطفي� � ًا :ترغ ��ب يف االبتع ��اد ع ��ن
احلبيب للتفكري يف م�ستقبل عالقتكما.
اجتماعي� � ًا :ال تبال ��غ يف تقدي ��ر قوتك
البدنية وال تقم مبمار�سات ت�ؤثر �سلب ًا
على �صحتك .رقم احلظ.8 :

القو�س:

24ت�شرين 22 - 1ت�شرين2

 24ايلول  23 -ت�شرين اول

 22حزيران  22 -متوز

كلمات متقاطعة

االفقي
 -1اقليم �سوادين/وعاء �ضخم
 -2رف�س ��ه(م) /حيوان ��ات ت�س ��تعيد
م�ضغ طعامها
 -3والد /عك�س النهار
 -4عالمة تتميز بها دولة �أو جماعة
 -5وزير دفاع ايران
 -6اكمل /يف الفم
 -7قاع ��ة /وح ��دة زمني ��ة /نغم ��ة
مو�سيقية
 -8احل�ش ��رة التي تنق ��ل عدوي مر�ض
املالريا
 -9نهر بايطاليا(م) /ير�شدها
 -10ام اخناتون(م) /البا�صرتان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

العمودي
 -1اهدم(م)� /أغنية ملحمد ر�شدي
 -2اخلل ��ف والعو� ��ض /نالت بل�س ��انها نيال
�شديدا
 -3ن�صف ركاب /يرجع من املع�صية

 -4حمار الوح�ش /ا�ستن�شق /ارتفع
 -5ت�أنيب /للتعجب(م)
 -6فتات �صخر /خ�سي�س
 -7جي�ش تابع للتيار ال�صدري
 -8تط ��رده وتبع ��ده ع ��ن احلي ��ز /للنف ��ي

والن�صب
 -9ل�ؤل� ��ؤ� /ش ��هر بع ��د ني�س ��ان /توج ��ع
وت�أوه(م)
� -10ضد ليل /بعيده(م)

