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تعقيــــــــب عـــــىل تعقيب
شـكـ ــرا جلـ ــريـ ــدة امل ـ ــدى والقـ ــائـمـني
علـيه ــا الهـتـم ــامهـم مب ــوض ــوع يهـم
االنــسـ ــان وصحــته وجـعل اجل ــري ــدة
منبراً حراً للوصول الى احلقيقة.
لقـد قـراءت يف عــددكم املـوقـر ()603
وال ـص ــادر يف ي ــوم اخلـمـيــس /2 /16
 2006بصفحة شؤون الناس مداخلة
للدكـتور محمد عـواد بعنوان تعقيب
على حتقيق.
وب ــاعـتـب ــاري ان ــا املقـص ــود يف كل م ــا
طرحه الـطبيب املـذكور يف مـداخلته
الن ــي انـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ ــاح ــب دار اب ــي تـ ـ ـ ــراب
لالعشـاب الطبيـة موضـوع التحقيق
ف ــامتنــى عـليـكم نـشــر رســالـتي هــذه
الوضـح فيهـا بـعض مـا الـتبـس علـى
ال ـسـيــد الـطـبـيـب ومــن وافقه الــرأي
مع فـ ـ ــائق شـكـ ـ ــري وتق ـ ــدي ـ ــري لـكــم
لسعة صدركم خدمة للصالح العام.
لــم يفـ ــاجـئـنـي مـ ــا ق ـ ــراءته مـن اراء
الـطبيب محمد العـواد واتهاماته لي
بـالدجل والـسحر فهـو ليس اول ولن
يكـون اخـر مـن يعتـرض علـى العالج
بــاالعـشــاب الـطـبيــة يف بلــدي وذلك
السـبــاب عــديــدة اذكــر مـنهــا سـبـبـني
اثنني.
االول :املمـارسات الـبشعـة التـي يقوم
بـه ـ ـ ــا قـ ـ ـس ــم م ــن اصـح ـ ـ ــاب مـح ـ ـ ــال
االعـ ـ ــشـ ـ ـ ــاب ال ـ ـطـ ـب ــيـ ـ ـ ــة الس ــتـ ـ ـ ــدراج

البــسطــاء وابتــزازهم بعـد ان حـولـوا
هـذه احملـال الـى دور تعــاطي الـدجل
والشعوذة.
الثـانـي :الكـثيـر مـن االطبـاء الــذين
يـعتــرضــون عل ــى العالج بــاالعـشــاب
الطـبيــة ليـس لـديهـم فكـرة واضحـة
عن االعـشـاب الـطـبيـة ومـا ميـكن ان
تـق ـ ـ ــوم بـه م ــن مـع ـ ـ ــاجل ـ ـ ــة فـع ـ ـ ــال ـ ـ ــة
لالمـراض ولـيس لـديهم اطالع كـاف
او خلفية ثقافية بالعالج العشبي.
لم يـكتف االخ الـطبـيب بـاتهــامي بل
راح ابعد من ذلك فاتهم كاتبة املقال
واجلـ ـ ــريـ ـ ــدة ض ـمــنـ ـ ــا ب ـ ـ ــانهــم اوردوا
معلـومــات غيــر صحـيحــة وآراء غيـر
علميـة تشـوش فكر القـارئ ولكنه لم
ي ــذك ــر م ــا هـي تلـك املعل ــوم ــات ولـم
يـثـبـت ع ـ ــدم صحــته ـ ــا ل ـ ــذلـك ف ـ ــان
اتهامه هذا باطل ومردود.
امــا ق ــوله بــان عـنــوان املــوضــوع كــان
مغ ــريـ ـاً ويج ــذب الـن ــاس الـب ـسـط ــاء
تـلميحـا منه بـان املقـال كـان دعـائيـا.
فلــيعلـم حـض ــرة االخ الـطـبـيـب ب ــانه
لـي ــس للج ــري ــدة حـص ــة يف املع ـشـب
لـت ــروج له  ،وهـن ــاك سـبـب اهـم وه ــو
(ان العالج يف دار ابي تراب مجاني )
فال مـب ــرر الغ ــراء الـن ــاس وسحـبهـم
من ابــواب عيــادات االطبـاء الـى بـاب
املعشب.

ام ـ ــا ق ـ ــول االخ الـ ـط ـب ـيــب ب ـ ــان ب ـ ــاب
االجتهـاد يف الطـب مغلق فهـذا كالم
غــي ـ ــر عل ـمــي وغــي ـ ــر دقــيق ف ـ ــاب ـ ــواب
جـمـيـع العلــوم م ـشــرع ــة ومفـتــوحــة
ومنهـا بـاب علـم الطـب ونحن نـسمع
ونــرى كل ي ــوم عن عـشــرات الـبحــوث
تـدخل مجـال االختبـار للـتحقق من
م ــدى صحـتهـ ــا وامك ــانـي ــة الف ــائ ــدة
البـشـريـة مـنهــا .وان العـالـم الغــربي
قد تخلص من عقدة (احراق العالم
غ ــالـيل ــو) وقـتـله واته ــامه ب ــالــسح ــر
والكفر النهم لم يسـتوعبوا نظرياته
العلمـية وبهـذا استطـاعوا ان يـصلوا
الـ ـ ــى مـ ـ ــا ه ــم عل ــيه االن م ــن تقـ ـ ــدم
علـمـي ورف ـ ــاه اجـتـم ـ ــاعـي وق ـ ــدم ـ ــوا
خدمات علمية جليلة لكل البشرية.
امــا مــا تــرويـه عن حــادثـتني ملــرضــى
ماتـوا بسبـب وصفات مـعشبـني ،فقد
ف ـ ــاتـك ي ـ ــا اخــي الـ ـط ـب ـيــب بـ ـ ــان كل
الـنظـريـات العـلميـة احلـديثـة جتمع
علــى ان الـتــداوي بــاالع ـشــاب ان لـم
ينـفعك فـلن يـض ــرك بعكــس العالج
الكيـميائي الـذي حتى وان نفعك يف
عالج م ــرضك اال انه ال ب ــد من اثــار
جـانـبيــة للعقـار وقـد فـاتـك ايضـا ان
تـذكــر عشـرات بل مئــات االرواح التي
تــزهق ي ــوميــا بــسبـب التـشـخيـصــات
واملمـارســات الطـبيـة اخلــاطئـة .فهل

شكر واعتذار
يقـدح هــذا مبهنـة الـطب االنـســانيـة
التي انقـذت املاليني مـن البشـر على
مر السنني.
امـا ذكــر الصـحفيـة كــاتبــة التحـقيق
ب ــان هـن ــاك اطـب ــاء يـ ــزورون املع ـشـب
لغــرض الـعالج فهــذا امــر قــد ملـسـته
حـني زارتـنـي يف دار االع ــشـ ــاب وكـ ــان
هـنــاك بــاملـصــادفــة وجــود اثـنـني مـن
االطبــاء الــشب ــاب وعنــدمــا س ــالتـني
عن سبـب وجودهـم فاخـبرتـها بـانهم
م ـ ــوج ـ ــودي ــن لغ ـ ــرض الـعالج وه ـ ــذه
لـي ـسـت جــرمي ــة يقـت ــرفهــا الـطـبـيـب
عندما يلجأ الى طب االعشاب.
امـ ــا ذكـ ــرك املـعلـ ــوم ـ ــة القـيـمـ ــة عـن
اجلمعية البريطانية لطب االعشاب
فه ــذا ام ــر علـيـن ــا ان ن ـسـتفـي ــد مـنه
جمـيعـا فـاعـلم ان كـثيــر من اعـضـاء
ه ــذه اجلمـعي ــة هم ب ــاحثــون ورجــال
عـلم مـن غي ــر االطبــاء فقــد تـنبـهت
احلكــومــة الـبــريـطــانـيــة الــى وجــود
ش ــريح ــة مهـمــة ت ـســاعــديف تـطــويــر
الـ ـطــب وهــم لــيـ ــس ـ ــوا مــن االطــب ـ ــاء
(فـب ــدل مـن ان يـتهـم ــوهـم بـ ــالك ــذب
وال ــدجل وال ــشع ــوذة ق ــامـت ال ــدول ــة
بتنميـة قدراتهم مـن خالل اجلمعية
التي ذكـرتها) وبهذه الطـريقة تتقدم
االمم وتصل الى ما وصلت اليه ايها
االخ الطبيب.

حي الرافدين يعاين نقصاً يف املاء والكهرباء
وزيادة يف النفايات واملستنقعات
تعاني منـطقة حي الرافدين
الـ ــواقعـ ــة بـ ــالقـ ــرب مـن حـي
الـ ــرسـ ــال ـ ــة مق ـ ــابل مـ ــديـنـ ــة
الـ ــذرى ،مـنـ ــذ زمـن الـن ـظـ ــام
السابـق وحتى هذا اليوم من
انع ــدام اخل ــدم ــات ك ــاف ــة يف
مـنطـقتهــا من كهـربـاء ومـاء
ومـج ـ ـ ـ ـ ـ ــاري وتـ ـ ـبـلـ ـ ـي ـ ـ ــط ،او
باالحرى عدم تـأسيسها منذ
الـب ــداي ــة وحـت ــى ه ــذا الـي ــوم
فه ــي تع ـت ـمـ ـ ــد علـ ـ ــى سحــب
الكهـربـاء واملـاء مـن املنــاطق
اجملاورة والتي يـضطر اهالي
تلك املناطق الى قطعها بني
احلـ ــني واآلخـ ـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـ ـس ـ ـبـ ــب
تأثيـرها الـسلبي عليهـا .مما
حـول املـنطقـة الـى كـومـة من
االزبال واملـستنقـعات خـاصة
ايـام املطر حيـث يصعب على
االطـفـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ــذهـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ــى
م ـ ـ ــدارسهــم يف ذلـك ال ـيـ ـ ــوم،
واملــوظـفني ايـض ـاً بــالــذهــاب
ال ــى م ــراك ــز عــملهـم ب ـسـبـب
عـدم وجــود مسـاحــة بسـيطـة
لـلسيـر عليهـا وللوصـول الى
الشوارع الرئيسة.
اضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى جتـ ـ ـمــع
للـحيــوان ــات وحتــى الــطيــور
البريـة لتصبح بيئـة منتجة
لالمراض.

ومـن الــتج ـ ــاوزات الـكـثـي ـ ــرة
اس ـتـغـالل مـ ـ ـس ـ ـ ــاح ـ ـ ــة تـلـك
املنطقـة جلعلهـا ساحـة بيع
للسـيارات ،حيـث تقف مئات
الـ ـسـيـ ــارات يـ ــومـيـ ــا يف تلـك
املـنــطقــة مم ــا يعـيق حــركــة
االهـالـي من والـى منــازلهم،
ح ـ ـيـ ــث قـ ـ ـ ـ ــام امل ـ ـتـجـ ـ ـ ـ ــاوزون
بتـسـييج مـسـاحـات شـاسعـة
م ــن تلـك ال ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــة ممـ ـ ــا
يـضطـر اهـالي املـنطقـة الـى
قطع مسـافات طويلـة مشيا

لـلعودة الـى منـازلهم ،اضـافة
الـى انـتهـاز فـرصـة االزدحـام
وتراكـم السيـارات الى تكـوين
ب ـ ــؤر مل ـم ـ ــارسـ ـ ــة لعــب ال ـ ــورق
وغـ ـي ـ ـ ـ ــره ـ ـ ـ ــا م ــن االعـ ـم ـ ـ ـ ــال
الالقــان ــوني ــة من قـبل بعـض
الشباب.
نـ ــطلــب مــن امـ ـ ــان ـ ـ ــة بغـ ـ ــداد
وامل ـســؤولـني كــافــة االلـتفــات
الـ ــى هـ ــذه املـن ــطق ـ ــة وانقـ ــاذ
أهـلهـ ــا بـ ــاسـ ــرع وقـت ممـكـن،
واخلـ ـ ــالص مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــك

للمتقاعدين والشباب العاطل

مواطن

بعــث ال ـ ـس ـي ـ ــد أب ـ ــو م ـث ـن ـ ــى
برسـالة جـاء فيهـا :استبـشر
أه ــالـي م ــديـن ــة (الـ ـشـعل ــة)
بـ ــاالرتـيـ ــاح مـن حــملـ ــة رفع
الـتجــاوزات الـتـي تق ــوم بهــا
أم ـ ــانـ ـ ــة بغ ـ ــداد .لـكــن ه ـ ــذه
احلملـة لم تـستمـر غيـر يوم
واح ـ ـ ــد وم ـ ـ ــا ت ـ ـ ــزال ج ـم ـيـع
الـتجـ ــاوزات علـ ــى األرصف ــة
والـسـاحـات العـامــة التـابعـة
ملـؤسـسـات الـدولـة وقـد تـبني
ف ـ ـي ـ ـمـ ـ ـ ـ ــا بـعـ ـ ـ ـ ــد أن هـ ـ ـ ـ ــؤالء
املتجاوزين مرتبطون بعقود
مع وزارة امل ــالـي ــة وأن أم ــان ــة
بغ ـ ــداد ق ـ ــد اضـ ـط ـ ــرت إل ـ ــى
إيـق ـ ـ ـ ــاف احلـ ـمـل ـ ـ ـ ــة لـه ـ ـ ـ ــذا
ال ـ ـ ـسـ ـب ــب .مـع الـعـل ــم بـ ـ ـ ــأن
املـدينـة بــأمس احلـاجـة إلـى

إقـ ـ ــامـ ـ ــة م ـنـ ـ ـشـ ـ ــآت ودوائـ ـ ــر
خ ــدميــة يف هــذه الـســاحــات
املـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـت ـغــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ــن قـ ـ ـبــل
املـتجــاوزيـن ،ونــدعــو أمــانــة
بغـ ــداد إلـ ــى معـ ــاجلـ ــة هـ ــذا
األم ــر ورفع الـتج ــاوزات مـن
خالل االسـتمــرار بــاحلـملــة
خ ــاص ــة أن املـتج ــاوزيـن هـم
مـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــذيـ ــن اس ـ ـتـغـلـ ـ ـ ـ ـ ــوا
احملـ ـسـ ــوبـيـ ــة واملـنـ ـسـ ــوبـيـ ــة
عـنــدمــا كــان الـنـظــام املـبــاد
ق ــائم ـاً فحـصلــوا علــى هــذه
األراضي واملـسـاحـات .أمـانـة
بغـداد مدعوة مرة ثانية إلى
تـن ـشـيـط حـملـتهــا مـن أجل
جـعل املـ ــديـنـ ــة خـ ــالـيـ ــة مـن
التجاوزات الكيفية.

املواطنة :ز .س
بغداد /حي الرافدين

إىل وزارة الكهرباء مع التحية
بـعث لفـيف من أهــالي احمللــة  573يف منـطقـة احلـبيـبيـة يف
بـغداد بـرسالـة يدعـون فيهـا وزارة الكـهربـاء إلى حـل مشكـلة
الـتيار الكهـربائي إذ لـم يصلهم منـذ نحو األسبـوعني بسبب
ربـط احملــولــة بـ(فـيــز واحــد) بــدالً مـن ثالثــة ممــا أدى إلــى
انقـطــاع الـتـيــار الـكهــربــائـي عـن محلـتهـم انقـطــاع ـاً تــام ـاً.

بدالة الفداء ونقص املوظفني
بـعث الــسيــد أبــو مـهن ــد من
منطـقة احلـبيبـية يف بـغداد
برسالـة يقول فيها أن أغلب
الـه ـ ـ ـ ـ ــواتـف يف م ـ ـن ـ ـ ـطـق ـ ـ ـ ـ ــة
احلبيبيـة معطلة مـنذ فترة
لـي ـسـت ب ــالقـصـي ــرة ،وعـن ــد
مـراجـعتنـا "لبـدالـة الفـداء"
أخبــرنــا املــوظفــون فـيهــا أن
عــدد مــوظفـيهــا ال يـتجــاوز

يف صلب املوضوع

ونـثمـن متـابعتـهم للجـريـدة ومـا
يــصـ ــدر عــنهـ ــا نعـتـ ــذر عـن عـ ــدم
امكانية حتقيق مطالبهم بسبب
نف ـ ــاد الـكــتـ ـ ــاب مع ي ـ ــوم تـ ـ ــوزيع
اجلريدة.
نكرر شكرنا واعتذارنا لهم.

احملرر

مديرية املرور رجاءً

غرامات جمهولة السبب للصحفيني

اصحـاب السيـارات املرقمـة  186954بغداد خصـوصي و  519955بغداد
خ ـصـ ــوصــي و  313804بغـ ــداد فحــص مـ ــؤقـت وهـم مــن العـ ــاملـني يف
الـصحـافــة ومن مـنتـسـبي جـريـدة (املـدى) فــوجئــوا بفـرض غـرامـات
مالية عليهم من قبل شـرطة املرور وصلت الى ما يزيد عن ( )30الف
دينـار  ،واصبح هـذا املبلغ مضـاعفا لعـدم علم هـؤالء بفرض الغـرامة
التـي اطلعــوا علـيهــا مـصــادفــة مـن خالل شـبكــة االنتــرنـيت ،وكــذلك
تـاكـدهم متـامـا من انـهم لم يـرتكبـوا مخـالفـة مـروريـة يـستحقـوا من
جــراءهــا هــذه الغــرامــة امل ــاليــة .اضــافــة الــى ان هــذه الــسي ــارات غيــر
مــشمــول ــة بنـظــام (الفــردي والــزوجـي) وفق ت ــوجيـه مجلـس الــوزراء
املــوقــر النهــا تعــود لالســرة الــصحفـيــة امل ـسـتـثـنــاة مـن هــذا االجــراء
تـسـاؤلنـا نـوجهه الـى دائـرة املـرور العـامـة بـالقـول هل يجــوز التجـاوز
عـلى تـوجيـه صادر مـن مجلس الـوزراء فتغـرم صحفيـاً دون ان تسـأله
او تسـتفسـر منه ؟ نـشيـر الى ان تـاريخ هـذه اخملالـفات مـحرر يف /22
20050 /10

الى مجلس الوزراء املوقر

متى يتم تسجيل السيارات املستوردة
من موديل  2001اىل 2004
وهـذا بالـتاكيـد ظلم واذى كبـيرين
يـتـم احل ــاقه ــا ب ــامل ــواطـنـني ف ــايـن
العدالة يف ذلك.
ليس هناك سبب مقصود خملالفة
القــرار املــذكــور وامنــا االمــر نــاجم
عـن جهل بــالقــرار وعــدم العلـم به
لك ــونه لـم يـنــش ــر بـص ــورة واسع ــة
وشـاملــة ليـتم اعالم املـواطـنني به
مـن اصحـاب هـذه الــسيـارات او ان
هنــاك اسبــاب جعـلتهـم يتـاخـرون
مب ــراجع ــة امل ــرور /ق ـسـم تــسجـيل
السـيارات يف كـراج الظالل بـسبب
بعـض املتـطلبـات الالزمـة مـن قبل
الق ـسـم املــذكــور الج ــراء مع ــاملــة
تسجيلها.
ان الكـثيــر من هـذه الـسيــارات هي
سيـارات انتـاجيـة وهـي مصـدر رزق
اصحــابهــا وانهـم استـوردوهـا لـكي

حتية طيبة
ب ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  2005 /12 /15اوقــفـ ـ ـ ــت
م ــدي ــري ــة امل ــرور الع ــام ــة تــسجـيل
الـسيـارات املـستـوردة من مـوديالت
 2000ال ـ ـ ـ ــى  2004وال ــتـ ــي دخـلـ ــت
الـقطـر ضـمن املـدة احملـددة بقـرار
مجلــس ال ــوزراء قـبل 2005 /9 /1
اسـتـنــادا الــى تــوجـيه ــات اجمللــس
املوقر.
وح ـيــث ان ال ـ ـســيـ ـ ــارات املـ ـ ــذكـ ـ ــورة
دخلـت القـط ــر بـص ــورة ق ــان ــونـي ــة
وسلـيمـة وضـمن املـدة احملـددة فال
نرى ما يبرر عدم تسجيلها.
ولعــدم تــسجـيلهــا فــان الـسـيــارات
املذكـورة بالتـاكيد الميكـنها العمل
والـتـنـقل بهــا يف الــش ــارع الن ذلك
ق ــد ي ــؤدي ال ــى حج ــزه ــا ومـن ثـم
احالـتها الـى الكمـارك وقد تـصادر

يعتـاشـوا وعـوائـلهم عـليهــا فليـس
مـن االنـصــاف عــدم تــسجـيلهــا او
بقائها مدة طويلة غير مسجلة.
ومـن خالل م ــراجع ــاتـن ــا املــتك ــررة
الــى املــرور ومـن خالل مــا نـشــر يف
الـصحف تـبني بـان مـديـريـة املـرور
العــامــة قــد طلـبت مـن مجلـسـكم
اعـطــاء م ــدة شهــريـن السـتـئـنــاف
تسجيل السيارات املذكورة.
ل ــذلـك نـن ــاش ــد مـجل ــس الـ ــوزراء
امل ــوق ــر ب ــالـنــظ ـ ــر بعــني الع ــطف
وال ــرحـم ــة ال ــى امل ـشـكلـ ــة وحـلهـ ــا
بااليعاز الى املرور لتسجيلها.
مع التقدير

عبد احلسني علي
بغداد /جميلة
ت 8828419

بلدية مدينة الصدر وهذه املالحظة
بعـث امل ــواطـن ك ــاظـم مـ ــزعل مـن م ــديـن ــة ال ـص ــدر
برسالـة يقول فيهـا :درج البعض من سكنـة القطاع
 61يف مـنــطق ــة حـي األكـ ــراد عل ــى رمـي الـنف ــاي ــات
واألزبال يف اجلـزرة الوسـطية للـشارع العـام وال يتم
رفعهـا مـن قبل العـاملـني يف البلـديـة إال بعـد مـرور
فتـرة طـويلـة وبــواسطــة شفل يتـرك حفـراً عـميقـة

أثنـاء عـمله تـتجمـع فيهــا أمطــار امليـاه فـيمـا بعـد،
ويدعـو برسـالته املسـؤولني يف بلديـة مدينـة الصدر
إلــى رفع الـنفــايــات يــومـ ـاً بيــوم وعــدم تــركه ــا فتــرة
ط ــويلــة ممــا يــؤث ــر علــى مـنـظــر ال ـشــارع وانـبعــاث
الروائح الكـريهة واإلسراع بردم احلفـر التي يتركها
الشفل أو إيجاد وسيلة أخرى بديلة.

يف حي االمني ..شوارع اندثرت و(جنابر) قرب صفوف الدراسة!
يـع ـ ـ ــان ــي أه ـ ـ ــال ــي ح ــي االم ــني
الــث ـ ــانــي ـ ــة  /م ـن ــطقـ ـ ــة اإلعالم
ومـنــطق ــة ال ــشه ــداء مـن ع ــدم
وج ــود ش ــارع خ ــدمـي حـيـث ال
يوجد غيـر شارع القناة السريع
الن ه ــذه املنـطقــة واقعــة شــرق
الـقنــاة حـيث الميـكن الــدخــول
الى هـذه املنطقـة اال من خالل
شارع قـدمي غيـر مبـاشر ،انـدثر
بـسـبب تـواجــد سيــارات احلمل
ال ــت ــي حت ـ ـمـل م ـ ـ ـ ــادة اجل ـ ــص
والـطابـوق وكذلـك وجود مـربي
األغنام الذيـن حولوه الى شارع

أغلـبـيـ ــة املــتقـ ــاعـ ــديـن هـم مـن كـبـ ــار الـ ـسـن
ويعـانــون من االنـتظــار الطـويل واملـمل أثنـاء
تسلم رواتبهم التقاعدية.
حبــذا ل ــو عمــدت دائــرة الـتقــاعــد العــامــة أو
املـصارف اخملولة بـتسليم الرواتب الـتقاعدية
إلى مـستحقـيها بـاعتـماد آلـية تـوصيلهـا إلى
محال سكنهم مـن خالل االستعانة بـالشباب
الع ــاطل عـن العـمل بعــد أن يـتـم اخـتـيــارهـم
وفق ضمانات تؤمن سير العملية على النحو
املـطلــوب وبــذلـك ميكـن جتنـيب املـتقــاعــدين
زحمــة االنتـظـار الـذي يـطـول بـهم لـسـاعـات
وأيام وإتاحة فرصة عمل للشباب العاطل.

دعوة لرفع التجاوزات يف مدينة الشعلة

ال ـ ـ ـسـ ـيـ ـ ـ ــارات الـ ـت ــي تـخـ ـنـق
املنـطقــة متــام ـاً والتـي تبــدا
مـنـ ــذ ال ـصـبـ ــاح الـبـ ــاكـ ــر وال
ت ـنــتهــي اال بع ـ ــد ال ـ ـس ـ ــاع ـ ــة
الثـامنــة مسـاءاً وايجـاد حل
له ــا بــنقـله ــا ال ــى مـنــطق ــة
ب ـعـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة عـ ـ ــن مـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازل
املواطنني ...مع التقدير

وصلــت ال ـ ــى اجل ـ ــري ـ ــدة رسـ ـ ــائل
عـديــدة من مـواطـنني مـواظـبني
علـ ــى مـت ـ ــابعـ ــة وقـ ــراءة (املـ ــدى)
يــطلـب ــون فـيه ــا احلـص ــول عل ــى
نــسخ مـن كـتــاب املــدى الــشهــري
ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــوزع مـع اجل ـ ـ ــري ـ ـ ــدة يف
اخلـ ـ ـ ــامـ ـ ــس م ــن كـل شـهـ ـ ـ ــر .ويف
ال ـ ــوقــت ال ـ ــذي نعــت ـ ــز بق ـ ــرائــن ـ ــا

اخل ـم ـ ـس ـ ــة مـ ـ ــوظفــني وهــم
بــالتــالـي غيــر قــادريـن علــى
صيــانــة خـطــوط الهــواتف.
وبــدورن ــا نتـســاءل اال ميـكن
لل ــوزارة زيـ ــادة العـ ــدد ألجل
أن تغـطـي أعمــال الــصيــانــة
يف املـنطقـة وإعـادة الهـواتف
العاطلة إلى العمل؟

ق ـ ــرى ن ـ ــائــي ـ ــة مم ـ ــا يـ ـض ــطـ ـ ــر
املــواطنني يف ايـام االمطـار الـى
سل ــوك ط ــريـق القـن ــاة عـك ــس
ال ـسـي ــر واخمل ــاط ــرة ب ــانفــسهـم
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ــن امل ـ ـ ــط ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ــات
واملستنقعات.
نـتــس ــاءل هل ي ــوج ــد مـجلــس
بل ــدي يف ه ــذه املـنــطق ــة الـتـي
أصـبحـت عـب ــارة عـن اك ــوام مـن
االزب ــال وال اث ــر ألي تـبلـيـط أو
خدمات نظافـة وخاصة الشارع
امل ـ ـســم ـ ـ ــى ب ـ ــش ـ ـ ــارع االرامـل أو
امل ـسـت ــوصف ل ــوج ــود مـنــظفـي

الــسيـارات الــذين قـامــوا بكـسـر
ان ـ ـ ــابـ ـي ــب امل ـ ـ ــاء الـ ـت ــي تـغ ـ ـ ــذي
املنـطقــة واستخـدمـوهـا لغـسل
الـسيـارات ثم تفـاجـأ بـاصحـاب
احملال التجارية الذين يعملون
م ــص ـ ــاطــب مــن الــت ـ ــراب امـ ـ ــا
مح ــالهـم ف ــوق ال ــرصـيـف لكـي
يندثـر متامـ ًا وحتول الـسوق يف
منـتصـف الشـارع وامـام ثـانـويـة
الـن ــزاه ــة للـبـن ــات االم ــر ال ــذي
يـتعذر علـى الطـالبات الـدخول
الـى املدرسة اال من خالل املرور
بهــذه (اجلنــابــر التـي أصبـحت

محـال كـبيـرة) والتـي تبعـد اقل
مـن خـم ـســة امـتــار عـن الـصف
ال ـ ـ ـ ــدراس ــي أو إدارة امل ـ ـ ـ ــدرس ـ ـ ـ ــة
وقـطع الـشــارع نهــائي ـ ًا واصـبح
يف خبر كان .
نــرجــو مـن امــان ــة بغــداد املــرور
بـهذه املنطقـة ومشاهـدة املأساة
علـم ـ ًا انهــا ال تـبعــد كـثـيــرا عـن
املــن ـ ـ ــاطق ال ـت ــي تع ــمل ف ــيهـ ـ ــا
االم ـ ــان ـ ــة م ـتــن ـ ــزه ـ ــات وتـ ـ ــزرع
االشجــار النــريــد االشجــار وال
املتـنزهـات نريـد النـظافـة فقط
النظافة.

إلى أنظار وزارة الداخلية

عصابات اختطاف األطفال يف حي املواصالت

ال ـسـي ــد مح ـسـن كــاطـع خلف
من حي املواصالت محلة 863
بعـث برسـالة يـدعو فـيها وزارة
ال ــداخلـي ــة إل ــى الــتحقـيق يف
عمليـات اخلطف املسـتمرة يف
محـلته وخـاصـة يف الـزقــاقني
 63 ،62وأن عـ ـ ـ ــدد عـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــات
اخـتـط ــاف األطف ــال بلغ سـت

عــملـيـ ــات ،ممـ ــا جعـل بعــض
أهالي احمللـة يتركـون بيوتهم
خــوفـ ـ ًا من أن تـطــولـهم هــذه
العـمليـات ويـذكـر يف رســالته
أيـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ًا أن املـ ـ ـ ـشـ ـتـ ـبـه بـه ــم
معــروفــون لــدى أغلـب سكــان
احملل ـ ــة وهــم مــن اجمل ـ ــرمــني
السـابقني ممـن حكم علـيهم
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بـ ــاألحـكـ ــام الــثقــيلـ ــة يف أيـ ــام
النـظام املباد وأن أهـالي احمللة
يخـ ـ ــافـ ـ ــون بـ ـطـ ـ ــشه ــم وأنهــم
يـ ـت ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ــرون ب ـ ـ ـ ــاألسـلـح ـ ـ ـ ــة
واخملـ ــدرات ،وهـ ــو ي ــطلـب مـن
املـســؤولني يف وزارة الــداخـليــة
الـ ـ ـتـحـقـق مـ ـ ـنـه ـ ــم وإنـق ـ ـ ـ ـ ـ ــاذ
املواطنني من شرورهم.

بام فيها (وزاريت)
ح ــدثـنـي زمـيل ع ــزي ــز مـن سـلك
الــتعلـيـم الـثــانــوي عـن معــان ــاته
مما آل الـيه التعليـم ايام النـظام
املقـب ـ ــور وح ـ ــال الـتـعلـيـم الـي ـ ــوم
فقال:
ج ــاءنـي م ــدرس الـلغ ــة االنـكلـي ــزي ــة وه ــو
يحــمل يف ي ـ ــديـه طل ـبـ ـ ـاً الح ـ ــال ـتـه عل ـ ــى
الـتقــاعــد وهــو امل ــدرس النــاجح يف مــادته
وشخصـيته داخل قـاعة الـدرس وخارجـها
سـألـته عن الـسبب فـرد بـانفعـال :اعـذرني
من االسـتمــرار بهــذا العمـل اخمليف (كـان
ذلـك ع ـ ــام  )1983فق ـ ــد دفع مـ ـسـ ــؤول مـ ــا
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
بـ ـ ـ ـ ـ ــاالحتـ ـ ـ ـ ـ ــاد
الــوطنـي عليّ عمران السعيدي
ال ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
ب ــحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذائـ ــه
واسـ ـت ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــى وبكل احترام
احــد ال
ـطالب استأذن مني
م ـ ــن الـ ـ ـ ـصـف
اثنــاء الــدرس باستقبال ضيف
دون املدرسة شاهدت
االسـ ـتـ ـئـ ـ ـ ـ ــذان رجال وقورا ميد
مـنـي او حـتـ
ـذار.ـى يده ملصافحتي
االع ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اخ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــى ان وبانحناءة انسانية
تـ ــصل س ـ ـ ــاقه رائعة لم انساها
ال ـ ـ ــى ظهـ ـ ـ
ـري ابداً.
يف امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
القادمة!..
اصـرّ املـدرس علـى تقـدمي طلـب التقـاعـد
دون تــراجع وهــو املــدرس الــذي بــدأ عـمله
بالتعليم منـذ عام  19550ومن ذكرياته يف
بدايـات التعليم قـال مت تعييني يف نـاحية
العلـم تلك الــسنــة يف مــدرس ــة متــوسـطــة
تقع يف اجلانب الريفي من الناحية.
واثـن ـ ــاء القـ ــائـي احملـ ــاضـ ــرة قـ ــرع مـ ــديـ ــر
املـدرسة بـاب الصف وبكل احـترام اسـتأذن
مـني بــاستـقبــال ضـيف املــدرســة شــاهــدت
رجـال وقـ ـ ـ ــورا ميـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــده مل ـ ـصـ ـ ـ ــافـحـ ـت ــي
وبانحناءة انسانية رائعة لم انساها ابداً.
واذا بـ ــاملـ ــديـ ــر يقـ ــول لـي :اقـ ــدم لـك وزيـ ــر
املعارف فوجئت وانـا املدرس اجلديد بهذه
الـزيـارة  .لقـد دخل الـوزيـر واملـديـر ووقفـا
امــام الـطالب الــوزيــر وطـلب الــوزيــر مـني
االسـتـم ــرار ب ــالـ ــدرس بعـ ــد ان سلـم عل ــى
الـ ـ ـطـالب ب ـكـل مـحـ ـب ـ ـ ـ ــة واحـ ـت ـ ـ ـ ــرام ،وراح
ي ـس ــألهـم عـن ح ــالهـم وحـي ــاتهـم وكـيفـيــة
الــوصــول الــى املــدرســة علــى هــذه الـطــرق
الزراعية والبيوت املتباعدة.
انتهـى الدرس وودع الوزير واملدير الطالب
وشك ــرانـي علـ ــى جه ــودي وحــصلـت عل ــى
كتـاب شكـر من الـوزيـر ادخـل البهجـة الـى
صــدري .واضــاف وه ــو يق ــارن تعلـيـم ايــام
زمــان والتعلـيم الـذي سـاده البـعث :طفل
م ـ ــراهق ي ـ ــركل الـب ـ ــاب بق ـ ــدمه دون ادنـ ــى
احتــرام يـسـحب احــد الـطـلب ــة من قــاعــة
الدرس.
ومـن ي ـسـتـطـيع مـنع عـص ــاب ــات (االحت ــاد
الوطـني) من سـلوك مـشني مثل هـذا كان
بــامكـانـي االعتــداء علـى مـدرس او مـديـر
مدرسـة .انتهـى التعـليم وهيـبته منـذ ايام
(القائد الضرورة).
ال تزال تلك السلبـيات املهلكة موجودة يف
يف بـعـ ــض امل ـ ـ ــدارس ال ـ ـ ــى ال ـي ـ ـ ــوم ،ح ـيــث
مــستــوى الـتعلـيم الـضعـيف والــذي ضـيع
هـيبــة االدارة وامل ــدرس :وليــس هن ــاك من
رغـبـ ــة حقـيقـي ــة ل ــدى اكـث ــر الــطالب ويف
جمـيع املــراحل يف احلـصــول عل ــى تعلـيم
جيد.
امـا علـى صعيــد املسـؤولـني والكبـار مـنهم
اليوم فقد راحت هـذه الشخصيات مزهوة
مبـوقعهـا وتعتـقد بـان الوزارة صـارت ملـكاً
لهـا وراحـت متــدفعـة يف اقـامــة االيفـادات
الف ــارغـ ــة واملكـلف ــة ملـي ــزانـي ــة الـ ــوزارة بال
جــدوى ،زادت ه ــذه االيفــادات عـن حــدهــا
دون مـب ــرر بقـص ــد اق ــام ــة دورات تـص ــرف
فـيها ماليـني الدوالرات من امـوال الشعب
وهـي دورات ميكن اقـامتهـا يف بغـداد نحن
نـطالب احلكومـة اجلديدة بـااللتفات الى
ه ــذا الـب ــاب الق ــريـب ال ــذي يـكلف كـثـي ــراً
ميزانية الوزارة.
امــا عن املـســؤولني وهــو سهم بـاملـســؤوليـة
اجلـديـدة فقـد جتـاوز الكـثيـر مـنهم احلـد
املنـطـقي يف عـملـهم وراحــوا يتـصـورون ان
الـوزارة لـهم ،واذكــر علـى سـبيـل املثـال ويف
جل ـس ــة مع احــدهـم ال ــذي اسهـب ب ــالكــام
غ ـي ـ ــر امل ـتـ ــصل ..ح ـت ـ ــى راح يـ ـص ــيح ب ـ ــان
"الــوزارة اكثـرهــا غيـر مــرتبـة مبــا يف ذلك
وزارتي!!" ويـرى هـذا املـسـؤول بـان الـوزارة
هــي ملـك له ويـ ـسـمــيهـ ــا (وزارتـي) وهـ ــذا
كالم غ ـيـ ـ ــر م ـ ـسـ ـ ــؤول وي ـنــم عــن عـقل ـيـ ـ ــة
غريـبة ..نـرجو مـراعاة هـذه االمور ووضع
االنسان املناسب يف كرسيه املناسب ونحن
عل ــى اب ــواب وزارات ج ــدي ــدة وم ـس ــؤولـي ــة
جديدة.

املدارس املسائية ووزارة الرتبية
الـسيـد فــاضل محمـد عبـاس من بغـداد بعث بـرسـالـة يقـول
فـيهــا :إن إدارات املــدارس املـس ــائي ــة ال تبــدي أي اهـتم ــام من
أجل النهـوض بـاملـستــوى العلمـي لطلـبتهـا ،فحـاالت تـسـيب
الـطلبة وعـدم مواصلتهـم الدراسة يـومياً يجعلهـم يعتمدون
علـى الغـش يف االمتحـانـات علـى مـسمع ومـرأى اإلدارة التي
أصبـح ال هم لهـا ســوى جمع املــال من الــطلبـة وتــركهـم من
دون تــوجيه أو مـسـاءلـة عن املـستــوى العلمـي .وزارة التـربيـة
م ــدع ــوة إل ــى م ــراقـب ــة ه ــذه امل ــدارس وأل ــزام اإلدارات فـيه ــا
مبــراقبــة الـطـلبــة وسيــر دوامـهم إضــافــة إلــى ســد الـشــواغــر
فيها.

الباعـــــــــة احتلوا ساحـــــــــة الطريان
يـو مـا ً ب عـد آ خـر يـس تــولي ال بـا عـة
ا ملـت ج ــو ل ــون يف ا لـب ــاب ا ل ـش ــر قـي
ع لـ ــى م ع ـظـم مـ ـسـ ــا حـ ــة سـ ــا حـ ــة
ا لـ ـ ـط ـ ــي ـ ـ ـ ــران ب ــع ـ ـ ـ ــد ان ا حـ ـتـل ـ ـ ـ ــوا

ا لـ ـشـ ــوارع ا لـ ــر ئـيـ ـسـ ــة ا ملــت فـ ــر عـ ــة
مـنها .وخاصة ا لـشارع الذي مير
ب ج ــانب حــدي قــة األ م ــة .يف حني
تـ ــر كــت أج هـ ــزة ا لــب لـ ــد يـ ــة ا حلــبل

ع لـى ال غـارب ولم حتـاول مـنعهم
أو ت ـنـ ـظ ـيــم و ق ـ ـ ــوف ال عـ ـ ــر بـ ـ ــات.
ا مل ــط ل ـ ــوب أن ت ـ ـســت عــني ب ل ـ ــد ي ـ ــة
ا لـر صـا فـة بـأج هـزة ا لـشـر طــة من

ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوزات ع ـ ـ ــن
أ جــل ر فــع ا لـ ـ ـ ـتـ ـ
ال سـا حـة وال شـوارع ب عـد أن عمت
ال فـ ـ ــو ضـ ـ ــى يف هـ ـ ــذه ا ل ـ ـسـ ـ ــا حـ ـ ــة
املهمة.

