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اذكر انـي شاهـدت فيلـماً لـعادل
ـــــور الــــظالم( امـــــام اســـمه )طــي
يــتحــــدث عــن مجــمــــوعــــة مــن
االنتهــازيني الفـاســدين الــذين
ــــــرددون ــــــون احـالم الـفـقــــــراء وي يـغــتــــصــب
شعــارات مــضللــة مـن اجل الــوصــول الــى
السلطة وجـني جميع أنواع املكاسب، وهم
ال يـتوانون- حني تتضـارب مصاحلهم عن
ان يـنــشـبــوا انـيـــابهـم يف اجــســـاد بعـضهـم،
ويـتعـــرون هـم ايـضـــاً )مجـــازا( دون شعـــور
بخجل أو حيـاء. ولعل القـارئ اللـبيب قـد
فهم مــا اعني لــذا ميكن القـول بــأنني قـد
تـذكـرت هـذا الفلم وانـا اطـالع وانظـر الـى
وســــائل اإلعالم وهـي تــنقل اخـبـــار مـــرض
انفلـونزا الطـيور، فعلى الـرغم من ان هذا
املـــرض لــم يكـن مـتـــداوالً  –اعالمـيـــاً- يف
زمن عرض هذا الفيلم اال انه أشار مبا ال
يقـبل الــشك الــى وجــود )طـيــور الـظالم(
ومــــرض خــطــــر يــــدعــــى الفـــســــاد )اداريــــاً
ومـــالـيــــاً واخالقـيـــا( فــطـيـــور الــظالم هـي
غالـباً خفافـيش الكهوف الـتي تعتاش من
امـتـصــاص دمـــاء ضحــايـــاه. والفــاســدون
بـكل انـــواعهـم يعـتـــاشـــون مـن امـتـصـــاص

دمـاء املـواطنني
وهم ال يكتفون
ــــك بــل بـــــــــــــــــــذل
ـــــبــهـــــــــم ــــــــصـــــي ت
ــــــــشــــــــــراهــــــــــــة ال
فـــيـــمـــتــــصـــــــــــون
ـــــد ثـــــروات الـــبل
دون حــسـيـب أو
رقـيـب مـــادامـــوا
ــــسلــمـــــوا قـــــد ت
مــــــنــــــــــــــــــاصــــــــب
وصـــــــــــــاروا هــــم
احلــــــــــــــســــــيـــــــــب

والرقيب.
ـــــا ـــــو اجـــــريــن ول

مقـــارنـــة بــسـيــطـــة بـني مـــرض انـفلـــونـــزا
الـطـيـــور وانفلــونـــزا الفــســاد اإلداري بـكل
انــواعـه من نـــاحيــة اخلـطـــورة، الكتـشـفنــا
ببـسـاطـة ان انفلـونـزا الـطيـور لـم يحصـد
الـــى االن أكـثـــر مـن بــضع عــشـــرات بـيـنهـــا
مـرض الـفسـاد قـد سـاهـم بتخـريـب البنـى
الـتحـتـيـــة للــوطـن عـن طـــريق الـتخــريـب
النفـسي للـبشـر، لــذا نحن بحـاجـة مـاسـة
الـى ان نفكـر جـديـاً بـالتعـامل مـع الفسـاد
اإلداري بــــوصـفه وبــــاء وداء خــطــــراً جــــداً
يجـب القـضـــاء علـيه بــاســرع وقـت ممكـن
الن أثـــاره مـــدمـــرة لـم تخــضع حـتـــى االن
ألي درس أو اسـتقـصــاء أو حتـليـل كمــا لم
تـتخــذ ضــده تــدابـيــر وقــائـيــة بـنــسـبــة %1
قيــاســاً الـــى التـــدابيـــر التـي اتخــذت ضــد

مرض انفلونزا الطيور!!
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ال رقيب وال حسيب

حسني التميمي 

يف صلب املوضوع

الكتشفنا ببساطة
ان انفلونزا

الطيور لم يحصد
الى االن أكثر من

بضع عشرات
بينها مرض

الفساد

عدسة اخلامسة
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بغداد/سها الشيخلي
استيقـظ )ابو سـرمد( مـبكراً
كعـــــادته.. واراد ان يـــــؤدي دور
الــرجل املتقـاعـد الـذي يـركن
الـــــى الــنـــــوم والـــــراحـــــة كــمـــــا
يفــــصل غــيـــــــره اال انه وجــــــد
صعــوبـــة يف ذلك فقـــد اعتــاد
ان يصحـو مبكراً ويذهب الى
عمله يف مـوعـده احملــدد فتح
الـنــــوافــــذ يـــسـتـنـــشق نـــسـيـم
الـــربيـع وينــصت الــى تغــريــد
صديقه البلبل الـذي يعشش
علــــى احــــد اغــصـــــان شجــــرة

التني املعمرة يف داره..
متنــى ان يحــاور ذلك الـبلـبل
الـــــصـــــــــداح ويـــــــســـــــــألـه.. هـل
يتقاعد هو اآلخر ذات يوم!؟

رجل متقـاعـد قضـى خـدمته
يف سلـك الــــشــــــرطــــــة. زمــنــــــاً

االوالد.. وال الـبـيـت.. وحـمـــد
هلل ان الـدار التي يـسكنهـا قد
ورثـهــــــــــا وان احــــــــــد ابــــنــــــــــائـه
يـساعده بـارسال )عدة اوراق(
مـن عـمـله يف إحــــدى الــــدول
األوروبـية وشعر بالم وتساءل
.. وهل هــي ثــمـــن لغــــــربـــته؟
ومتــنـــــى ان يــكف ذلـك االبــن
الـبــــار عـن ارســــال الــنقــــود ..
ولـكن كـيف ومــا يـتقــاضــاه ال
يـســد مـصــروفــات عــديــدة لم

تكن موجودة من قبل..
وبعــد وقـت قـصـيــر.. تــسللـت
شــمــــس الـــصــبـــــاح مــن خالل
زجــاج نــافــذة غــرفـته لــتعلـن

حلول يوم جديد آخر..
متنى  –ابـو سرمـد- ان يكون

ارحم من سابقه !!

يف الـــــشـــــــارع.. وابــنـه االخـــــــر
يعـتقل اثــر مظـاهـرة سلـميـة
يف الـــكـلــــيــــــــــــة.. ذهــــب الــــــــــــى
املــسـتـــشفـــى لـيـطـمـئـن علـــى
ابـــنه اجلــــــريح فـــــوجـــــد ابـــنه
اآلخـر مع شقـيقه .. وعنـدما
ســـأله عـن خـبـــر اشـتـــراكه يف

تظاهرة واعتقاله.. اخبره 
انهــا مجــرد كــذبـــة نيـســان..!
اراد اصحــابه ان يــوقعــوه بهـا
وال يــدري.. هل يــوبخ ابـنه ام
ليحمـد هلل على جنـاته  لكنه
ظـل ساهـراً مع ابنه  اجلـريح

يف ردهة  املستشفى..
.. تذكـر ان عليه ان يذهب يف
الـــــصـــبـــــــــاح لـــتـــــــسـلـــم راتـــبـه
الـــتقـــــاعــــــدي .. وضحــك مع
نفـــسه عـنــــدمــــا وجــــد ان مــــا
يـتـــسلـمه ال يــســـد مــصـــروف

مـصــابــون بـــارتفــاع الــضغـط
والــسكــري اخــذهـــا معه الــى
الــبــيــت.. لــيــتـه لــم يـفـعـل –
فقــد تعـرض الـى لــوم زوجته
فـهــــــــو يـعــــــــانـــي مـــن ارتـفــــــــاع
الـــــضـغـــــط ايـــــضـــــــــاً.. الـقـــــــــى
بــالعلبـة وجلـس يـسـتمع الـى
األخــبــــــار.. لـــم يجــــــد خــبــــــراً
واحــداً ســـاراً فمـن تفـجيــرات
الـــــى مفـخخــــات.. وهــــاونــــات
وقنـابـر.. اغلق جهـاز الـراديـو
ليرى بـرامج التلفزيون .. لم
تـكـن هـي االخــــرى بــــاحـــسـن

حال مما نقله الراديو..
تـنــــاول طعــــام الغــــداء وخلـــد
الـــى الـــراحـــة .. اال ان جـــرس
الـهــــــــــاتـف حــــمـل لـه انــــبــــــــــاءً
مـقلقــة.. فهــا هــو ابـنه يـنقل
الـى املستـشفى جـراء انفجار

املـتقـــاعـــد احملـبـــوب( ضـحك
ملـــداعبـتهــا فقــد كـــانت اقــرب

االبناء الى قلبه..
ذهـب الى املقـهى القـريب من
داره .. وهــــــا هــــــو يـجلـــــس يف
املقهــى ليـسـتمع الـى حــديث
اقـرانـه املتقـاعــدين.. وثـرثـرة
بعـضهـم واجتــرارهم ذكـريـات
الــشـبــــاب والعـمل.. وحــضـــور
مجـالـس الفـاحتـة والتـسليـة
بــلــعــــــبــــــتــــــي )الــــــــطــــــــــــــاولــــــي
والـــــدومــيــنـــــو( كـــــانــت لعــبـــــة
)الطـاولي( التي يجيـدها قد
اكـــسـبــته  –علـبـــــة حلــــويــــات
اصر صـديقه- اسمـاعيل- ان
ال يتنـازل عنهـا وان يـأخـذهـا
ــــــــــــــى الــــــبــــــيــــــت.. اراد مــعــه ال
تــــوزيـعهـــــا علــــى رواد املـقهــــى
فــــاعـتــــذروا النهـم جـمـيـعهـم
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الظهيرة !
أوجـعه ذلـك الـتــــذكـيــــر بــــانه
رجل متقـاعـد وعـليه اخللـود
الـــى الـــراحـــة والـنـــوم .. دخل
غــرفــة مـكتـبه وجـــال ببـصــره
بـني تلك الــرفــوف واخلـــزائن
املـــملــــــوءة بـــــــامهــــــات الـكــتــب
وتساءل .. هل سيـقرأ األبناء

كل تلك اخلزائن !؟
وهل سـتـبـــاع كل تلـك الكـنــوز
مــن املعــــرفــــة ذات يـــــوم علــــى
الــرصـيف يف شــارع املـتنـبي!؟
ترك غـرفة املكتبـة وذهب الى
صـديقـه البلـبل شعــر ببـعض
الـراحـة وهــو يحتــسي قهـوته
ويــــداعـب حـبــــات مـــســبحــته
)الــكـهـــــــــرب( جـــــــــاءت ابـــنـــتـه
لـتطـبع قبلـة علـى خـده وهي
حتــــيــــيـه )كــــيـف انــــت ايـهـــــــــــا

طــويالً.. وتـألـم أكثــر عنـدمـا
احـيل الــى الـتقــاعــد بــرغـبــة
وزيـــــــره حــيــنــمـــــــا اخــبـــــــره ان
تــرفـيعه  –الـــى رتبـــة جنــرال
مـتــــوقف علـــى انـتـمـــائه الـــى
صفــوف احلـــزب.. واحتــرامــاً
ملــبـــــادئه اخــتـــــار ان يـكـــــون يف
صفــوف املتقـاعــدين علـى ان

يكون جنراالً مزيفاً..
وقف ليحـلق ذقنه إال ان ابنه
الـبـكــــر كــــان يــــريــــد الـلحــــاق
بــدوامه يف اجلــامعــة.. فقــال
لــــــوالــــــده )انــت يــــــا ابـــي رجل
مـــتقــــــاعــــــد .. تــــســتـــطـــيع ان
حتــلــق ذقـــــــنــــك يف أي وقـــــــت

تشاء.. فلماذا تزاحمنا !؟( 
وجـــــــاءت انـــبـــتـه الــــصـغـــيـــــــرة
لـتقـــول لـه .. انهـــا لـــو كـــانـت
مـكــــانه لــبقـيـت نــــائـمــــة الــــى

يوم يف حياة متقاعد
صبــــــــاح ال يشبـــــــه غيــــــره 

بعـثـت  الــسـيـــدة مـيــســـون عـبـــد اجلـبـــار
صـبيح من مـدينـة بغـداد بـرسـالـة تقـول

فيها :
انهــــــا اشــتــــــرت الـعقــــــار املــــــرقــم 392/5
العامرية من املدعو عالوي شمس دوازه
يف عـام 1992 وعلـى اثـر سقـوط الـنظـام
فـوجـئت بـورقــة تبـليغ صــادرة من هـيئـة
دعــــــاوى امللـكــيــــــة العـــــراقــيـــــة، الـلجــنـــــة
القــضــــائـيــــة تــطــــالـب بــــاحلــضــــور الــــى
احملـكمـة الجـراء مـرافعـة بـشــان العقـار
الـذي اتـضح بـان املـشتـري االول املـدعـو
عالوي شـمس دوازه كـان قـد اشتـراه عن
طـريق املـزاد العـلني يف وزارة املـاليـة وان

إجـراءات بحقها مـع انها اشتـرت العقار
وفق  االصول القانونية املرعية.

املدى بـدورها اتصلت بـاحملامي الـدكتور
محمـد عبـاس الـسـامـرائي الـذي أجـاب
حـــول هــــذه القــضـيـــة بــــالقــــول: ان حق
صـاحبة الـرسالـة مضمـون وان االشكال
الذي حصل كان مرده الـى دوائر الدولة
ويف حـالـة احلكـم لصـالح املـشتـكي فـان
هـيـئـــة دعـــاوى املـلكـيـــة يــتحـتــم علــيهـــا
تعويضهـا السيما انها قـد خصصت لها
امـــــواالً لغــــرض الــتعــــويــض ملــثل هــــذه

احلاالت. 

الـعقــــار بــــاالصـل يعــــود للـمــــالـك علـي
فـرحــان مجيـد الـشكــرجي الـذي حـكم
علـيه الـنـظــام الـبــائــد بــالـتهجـيــر الــى
ايـــران ومــصـــادرة امـالكه وعـنـــد عــــودته
اقــام دعــواه لــدى هـيئــة دعــاوى امللـكيــة
مطــالبـاً بــاستعـادة العقـار. وتـضيف يف
رســـــالــتهـــــا: ان شـــــراءهـــــا الـعقـــــار كـــــان
اصـولياً ولـيس لديهـا علم بان املـشتري
االول حـــصـل علـــيه عــن طـــــــريق مــــــزاد
وزارة املالية ولو عرفت بذلك ملا اقدمت
علـى شـرائه وانهـا االن تعيـش يف حيـرة
حـــــــول مـــــــا ســتـــتخـــــــذه احملـكــمـــــــة مــن

ملــــــــــواطـــن مـحـــمــــــــــود ا نـــي  ا
لــــــــد سـلـــمــــــــان مـحـــمــــــــد، وا
تــــــولــــــد لـــطـفلـــــــة ضحــــــى  ا
ــــــــــــة ب 1995، وهـــــي مـــــــصــــــــــــا
بالشلل، وذلك بسبب عدم
لــدمــاغ ا وصـــول ايعــاز مـن 
الــى االطـــراف، كمــا اكــدت
تـــــشـخــيــــصـــــــات االطــبـــــــاء.
وعــنــــــدمـــــــا جتلــــس تـفقــــــد
تــــــوزانهــــــا، وانعـكــــس هـــــذا
علــى النـطق لـديهــا، حتـى

! بات ثقيالً
وعالجهــا يكمـن يف حتفيـز
الـدمـاغ، مـن خالل اجهـزة
وانـبوالت خاصـة وهي غير
لــبـلـــــــد. ا مـــــــوجـــــــودة داخـل 
االطبـاء الـذيـن رجعنــاهم
نـــصحـــــوا بعـالجهــــا خــــارج
تـــــداخل لــبلـــــد، ومـن دون  ا
لــــــديّ جــــــراحــي، ولــيــــســت 
االمكانية لعالجها هناك،
لـــــســـــــادة ا لـــــــذا أرجـــــــو مــن 
ملـــســــؤولـني يف احلـكــــومــــة، ا
واملـنــظـمــــات االنـــســــانـيــــة،
يــد وكل مَـنْ يعـمل يف مــد 
العـون لآلخــرين، معـاجلـة
طـفلـتـي، وتـخلـيــصـنـــا مـن

هذه املعاناة األليمة.
مــالحـــــــــظـــــــــــــــة: حتــــــتــفـــــــــظ
اجلـريدة بـتقاريـر االطباء
لــــــتــــــي مت ا لــــــنــــــتــــــــــــــــائــج  وا
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رسالة العدد 
حقوق ضائعة حتتاج اىل قوانني واضحة

بغداد/ الشعب/ حي الصحة
محلة/ 337 زقاق/79 دار/6
موبايل/ 99792094790
أرضي 4436285

التوصل اليها.
محمود سلمان محمد 
والد املريضة ضحى

َمْن يعالج الطفلة ضحى ؟!

بعـث الـطـــالـب بــشـــار
بــاسم بـرسـالـة يقـول
فـــيـهـــــــا مت نـقـلـــي مـع
مـجمـوعـة كـبيــرة من
الـطلـبــة مـن جـــامعــة
الــى جــامعــة املــوصل 
بغــــداد وبحــــدود 200
طــالـب ومـن مخـتلف

ـ

تنفيذه. نناشد وزارة
الـتـعلـيــم العــــالـي ان
لـــطــب ا تـــــامـــــر كلــيـــــة 
بـتــنفـيــــذ الـبـيــطــــري 
امرهـا الصادر وان ال
ــــــاع ــــــى ضــي تعــمـل عل
مـــــســـتقــبـلهـــم لهــــــذه

السنة الدراسية.
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دراستـه باستـثناء 20
ــــــة ً مــن كـلــي ــــــا لــب طــــــا
لـــبـــيــــطـــــــري ا لــــطـــب  ا
الــذين مـا نعـت كليـة
الـبـيــطـــري يف الــطـب 
بغــــداد قـبــــولهـم ولـم
لــوزاري ا تـنفــذ األمــر 
الــذي يتـحتـم علـيهــا

ـ ـ ـ
ـ

ـــــــات مبـــــــوجـــب لــكـلـــي ا
لـــصــــــادر مــن ا األمــــــر 
ـــــــــيـــــــــم ـــــــــتـــعـــل ل ا وزارة 
ــــــرقــم ل ا الـعــــــالــي ذي 
1354 يف 2006/3/30
وقـــد مت قبــول هــؤالء
الــطلـبــــة يف جــــامعــــة
بـغــــــــــداد كـل حـــــــســــب

ـ ـ
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التعليم العايل تأمر وكلية الطب البيطري ال تنفذ !

اني املــواطن كــرمي خلف عـايــز من اهــالي مــدينــة الصـدر
سـبق لي تعـرضت حلـادث نـتج عنه اصــابتي بـشلل نـصفي
وأشــار علي االطبـاء يف مسـتشفـى ابن القف بــالسفـر الـى
خــارج العــراق وبــالـتحــديــد الــى )بلغــاريــا( الجل عـالجي
وشفـــائـي وقـــدمـت يف حـيـنه عــــدة طلـبـــات الـتـمـــاس الـــى
املسـؤولني يف زمن نـظام صـدام لكنهـم مانعـوا. وبعثـوا من
هم مبـثل حـــالتـي واكتــسبــوا الــشفـــاء التـــام ممن لــديـهم

وساطات .
يف حـني لم احصل منهم اال علـى كرسي واحـد للمقعدين
منــذ عــام 1984، عـلمــاً بــانـي من مـــواليــد .1966 وانــاشــد
الــسيـد وزيـر الـصحــة احملتـرم ان يـدرس حــالتـي من اجل

شفائي وله جزيل الشكر والتقدير.

الى وزير الصحة
دعوة النقاذ مواطن

هـــاتف مــدرســـة القــادسـيــة
للـيــافعـني املــرقـم 7613307
معـطل مـنــذ فـتــرة ويــدعــو
بـــــدالــــــة بغـــــداد اجلـــــديـــــدة

الصالحه كـذلك بـدالـة 14
متــــــوز مــــــدعــــــوة لـالصـالح
الهــــــاتف املــــــرقــم 8824767
الـعائـد للـسيـد طه محـمد.

ـ ـ ـ
ـ

هواتف معطلة

يف صــبــــــاح يــــــوم اجلـــمعــــــة
املـاضي ويف حـوالـي السـاعـة
التـاسعـة شـوهـد احـد افـراد
شـرطة وزارة الداخلـية يقود
ســـيــــــــارة شـخــــصـــيــــــــة نــــــــوع
مــرسيــدس يف منـطقـة بـاب

ــــــــرعـــب يف زرع اخلــــــــوف وال
نفـوس املارة الـذين تسـاءلوا
عمــا إذا كــان املـســؤولــون يف
الــوزارة يــســألــون الــشــرطـي
املـزود بــالعتـاد عـن املنــاسبـة
الـتـي يـطـلق فـيهــا نـيـــرانه.

ـ ـ
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الـشيخ وبالقرب من محطة
تعـبئــة الــوقــود بــالـتحــديــد،
يــشهــر مــســـدسه مـن خالل
نـافـذة سيـارته ويـطلق النـار
يف الهـــــواء جملـــــرد  االثـــــارة.
هــذا التـصــرف الالمـســؤول

رشطي.. وسالح .. وقانون !
وصلت الـى صفحـة شـؤون النـاس
ــــــدس مــــــوفـق ــــــة مـــن املـهـــن رســــــال
الدلـيمي، خـريج جـامعـة )كييف(
يف اوكــــــرانــيــــــا قــــســـم الهــنــــــدســــــة
املعـمــاريــة يــشــرح فـيهـــا معــانـــاته

ـ ـ ـ ـ
احلكـــومـيـــة الـــى ان اضــطـــر الـــى
الهجـــرة الـــى خـــارج الـبالد جـــراء
احلـــيف الــــــذي حلـقه واالهــمــــــال
الـــذي تعـــرض له وخـصــوصــا مـن
نقــابــة املـهنـــدسني الـتي لـم تفعل
اي شـــيء النقـــــاذه مــن الـــظـــــروف
الـــصعــبـــــة الــتــي مــــــر بهـــــا والــتــي
اوصلــته الـــــى بــيع اثـــــاث مــنــــــزله

ومقتنياته الشخصية.
الــــدلـيـمــي وبعــــد ان يـــســــرد لـنــــا
مـعاناته الـطويلة يـامل ان تلتفت
اليــة اجلهــات املعـنيـة وخـاصـة يف
وزارة الزراعـة اليجاد فـرصة عمل
بـراتب منـاسب يـعينه علـى توفـير
متـطـلبــات احليــاة الـصـعبــة الـتي
مـــازال يعــانـيهــا، خــاصـــة وانه لـم
يأل جهداً وعطاءً يف خدمة بلده،
ويناشـد املسؤولـني يف هذه الوزارة
بـتـــوفـيـــر فـــرصـــة عـمل كـــرميـــة له
خـاصــة وانه ميـتلـك خبـرة كـبيـرة
ـــــــــــــــامــــكـــــــــــــــانــه تــقـــــــــــــــدميــهـــــــــــــــا. ـب ـ ـ ـ

طـــوال الفـتــرة املـمـتــدة مـنــذ عــام
1968 لغايـة االن حيث كـان يعمل
ــــــا يف وزارة ــــــدســــــا مـعـــمــــــاري مـهـــن
الـزراعـة واالصالح الـزراعي، وقـام
بـتــصـمـيــم العــــديــــد مـن املـبــــانـي

ـ ـ ـ ـ

مهندس معامري يأمل بفرصة عمل يف وزارة الزراعة

حملـة التشجيـر التي قـامت بها
امــــانــــة بغــــداد خالل االســــابــيع
االخــــيـــــــــــرة مــــن اجـل جتــــمــــيـل
العـــاصـمـــة بغـــداد اسـتحــسـنهـــا
املواطنون واشادوا بهـا فالشجرة
تعني احلياة واجلمال والصحة.
والعـاصمة بغداد احـوج ما تكون
لهـــــذه احلــملـــــة بعـــــد االهـمـــــال
الـــذي عـــانـت مـنه طـــول عقـــود.
دوائــر البلـديـة يف الـســابق ايضـاً
كـــــانــت لهـــــا خــطـــطهـــــا يف هـــــذا

معـدودة فتهـمل الشـتالت ومتوت
عـطــشـــاً، وال يـتعـــدى نــسـبـــة مـــا
ينـبت ويتجـذر من هـذه األشجار
غــيـــــر 1% مــن كل هـــــذا نـــطـــــالــب
امـانة بغـداد ان تستـمر بعـد هذه
احلـملـــة بـــرعـــايـــة مـــا زرعـت مـن
خالل اسـتـمــــرار الــــسقـي لـيــــرى
املــــــــواطـــن بـعــــــــدهــــــــا اخلــــضــــــــرة
اجلـميلــة وهي تـنتـشـر يف شـوارع

بغداد وساحاتها.

املــضـمــــار لكـنهـــا لــم تكـن جـــادة
متاماً.

فـالشـجرة أو الـنبتـة التـي تزع ال
جتـــد بعـــد ذلك مـن يــرعــاهــا أو
يـهتـم بهــا وســرعــان مـــا تتـيبـس
بعــد زراعـتهــا بــأيــام ومـــرد ذلك
الـــى ان املنــاطق الـتي تــزع فـيهــا
األشجـار ال تـوجــد فيهــا شبكـات
ميـاه الـسقـي وسقـيهـا بـواسـطـة
)تـناكـر املاء( ال يـستمـر إال اليام

لكي ال متوت األشجار 
بعـث مــواطـن بــرســالـــة يقــول

فيها:
ــــــــد مـــن ســـمــــــــاســــــــرة الـعــــــــدي
الـوظـائف احلكـوميـة نـشطـوا
هــــذه االيــــام نـتــيجــــة حــــاجــــة
وزارة الــــــداخلــيـــــة الـــــى افـــــراد
ـــــــــر لـــــــشـغـل وظـــــــــائـف يف دوائ
االطفــــاء الـتـــــابعـــــة لهــــا. وان
هــــؤالء الـــسـمــــاســـــرة وضعــــوا
سعـــراً لهــذه الــوظـــائف يقــدر

ـ ـ ـ ـ
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وزارة الداخلية .. للعلم رجاء
مببلـغ 900 الف دينار يـدفعها
ــــــــــــروم ــــــــــــذي ي ـــــــــشـخـــــــص ال ال
الـتـــوظـف. وال نعلـم ان كـــانـت
وزارة  الـــــداخلــيـــــة علـــــى علــم
بـــــذلـك، نــتــمــنــــــى علـــــى هـــــذه
ــــــــضــع حـــــــــــــــداً ـــــــــــــــوزارة ان ت ال
للمتاجرة بـالوظائف من قبل
بعض أشخـاص ال يعملون اال
من اجل االثـراء علـى حـسـاب

املواطن الفقير.
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