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شؤون الناس

يف صلب املوضوع

لقاء سريع مع مسؤول:

رغم خطف وقتل بعض كوادرنا ..لكننا نسعى لتطوير أنظمة االتصاالت

سها الشيخلي
يُعد عـصرنـا احلالي ثـورة يف عالم
املـعل ـ ـ ــوم ـ ـ ــات واالتـ ـصـ ـ ـ ــاالت فق ـ ـ ــد
ساهمـت التكنولـوجيا احلـديثة يف
خ ـ ــدم ـ ــة االتـ ـص ـ ــاالت ب ـ ــاخ ـت ـ ــزال
املسافات والزمن معاً..

(املـ ــدى) زارت الـ ـشـ ــرك ـ ــة العـ ــامـ ــة
لالتـ ـص ـ ــاالت وال ـب ـ ــري ـ ــد وال ــتقــت
رئـيــس املهـن ــدسـني خ ــزعل ح ـسـن
مهدي مديرها العام.
اختفاء مشاكل الكيبل
يقـول مـديـر الـشـركـة :ان الـشـركـة

معوق حرب يناشد وزارة الدفاع
وص لـتـنــا ر ســا لــة مـن املالزم االول ص فــاء ا لــد يـن
جـب ــر ك ــا ظـم ي ــذ ك ــر فـي ه ــا بـ ــانه درج ع ل ــى ت ــس لـم
مــن ح ـ ــة ش هـ ــر يـ ــة بـ ــا عـتـبـ ــاره مـن ا فـ ــراد ا جلـي ــش
ال عـراقي (ا ملـنحل) لكن هـا قط عـت عنه اب تـداء من
ش ه ــر شـب ــاط  2006و لـم تـنـفع م ق ــاب لــته ل ل ـسـي ــد
معاون مد يـر احملاربني يف محافظة بابل ويناشد
وزارة ا لـد فـاع يف ر ســالته ا عــادة املن حـة ا لـش هـر يـة
له كـونه صـاحب عـائ لـة كب يـرة وم عـوق حرب مـنذ
عام . 1984

رجاء
اىل وزارة الرتبية ً
ا ملــواط نـة فــاط مـة حــسن
زا يـر من ب غـداد ت قـول يف
ر ســالت هـا بـان هـا حـاص لـة
ع لـ ــى بـكـ ــا لـ ــور يـ ــوس مـن
ك ل ـي ـ ــة ا ل ـت ـ ــر ب ـي ـ ــة ق ـ ـســم
ا لـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ــار يـخ و ت ــق ـ ـ ـ ـ ــد مـ ــت
ب ـ ـ ـ ـط ـل ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ــات م ـ ــن ا جــل
تـع ـي ـي ـنـه ـ ـ ــا عـل ـ ـ ــى مـالك

وزارة ا لـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ــر بـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــة دون
جـدوى وهي تـد عـو وزارة
ا ل ـ ــت ـ ـ ـ ــر ب ـ ــي ـ ـ ـ ــة لـلـ ـن ـ ــظـ ـ ـ ـ ــر
بـش كـوا هـا ال سـي مـا ان هـا
ا ملـع ـ ـي ــل ـ ـ ـ ــة ـال ـ ـ ـ ــو حـ ــيـ ـ ـ ـ ــدة
ل عـ ــائ لــت هـ ــا امل ك ــو ن ــة مـن
االم و ثـالث شـق ـ ـيـقـ ـ ـ ـ ـ ــات
قاصرات.

سوق امللحاين يف الكاظمية

قضت علـى اكبـر مشـكلة بـالنسـبة
للمــواطن والـشـركــة وهي مـشكلـة
اختفاء الكيبالت التي شغلت الى
فـتـ ــرة طـ ــويلـ ــة الــصحـ ــافـ ــة وكـ ــان
ال ـســؤال املـلح لهــا  -مـتــى تـنـتهـي
م ـشـكلـ ــة الكـيـبـل؟  -لقـ ــد وصلـت

الــى شــركــة الـكيـبالت الـنح ــاسيــة
وهــي مــن صــنع ش ـ ــرك ـ ــة (ي ـب ـ ــرلــي
ال ـت ـ ــرك ـي ـ ــة) وســنق ـ ــوم مبع ـ ــاجل ـ ــة
الـعـ ـ ـ ـ ـ ــوارض واصـالحـهـ ـ ـ ـ ـ ــا ..م ـ ــن
املـ ــؤسف ان ك ــوادرن ــا الـتـنفـي ــذي ــة
الـ ـت ــي تـق ـ ـ ـ ــوم ب ـ ـ ـ ــاصـالح الـعـ ـ ـطـل
تـتع ــرض ال ــى عـملـي ــات اره ــابـي ــة
تصل الـى حــد القتل وقـد مت قبل
ايام اختـطاف سـيارة مع اجهـزتها
وم ـن ـت ـ ـس ـب ــيه ـ ــا ..ك ـمـ ـ ــا وصل ـت ـن ـ ــا
ملـحق ـ ــات ال ـ ـش ـبـك ـ ــات االرض ـي ـ ــة
اضافة الى التقاسيم ذات الكفاءة
العـ ـ ــال ـيـ ـ ــة ال ـتــي حت ـت ـ ـ ــوي علـ ـ ــى
مـكـ ــونـ ــات احلـمـ ــايـ ــة مـن الـتـيـ ــار
العــالـي ..كمــا تــسلـمنــا ع ــدداً من
الـكابينات وهي حـديثة ذات تقنية
عــاليــة ضمـن عقــودنــا مع كـل من
شـركـة (تـايكـو االسبـانيـة) وشـركـة
(رايكم البلجيكية)..
الهواتف العمومية
واكـد املـديـر العـام الــى ان الشـركـة
تسعـى لـتطـويـر قطـاع االتصـاالت
بكل جــوانـبه وانه ــا ستـنجــز عـمل
مـشـروع نـصب مـنظـومـة الهـواتف
الـعمــوميــة وان هــذه اخلــدمــة من
االتـص ــال مهـم ــة ج ــداً ب ــالـن ـسـب ــة
للمـواطـن لتـسهـيل االتصـاالت يف
أي وقــت او مك ــان وانه ــا مـتـط ــورة
تضـاهي يف تقـنيتهـا ومواصـفاتـها
الع ـ ــال ـي ـ ــة م ـ ــا يـ ـســتخ ـ ــدم يف دول

يناشد وزارة االتصاالت لتعيينه
املــواطـن احمــد مه ــودر من م ــدينــة احلــريــة بـعث بــرســالــة
ينــاشــد فـيهــا وزارة املــواصالت مـن اجل تعـييـنه ويــذكــر يف
رســالـته ب ــانه املعـيل الــوحـي ــد لع ــائلـته وانه خــريـج معهــد
االتـصاالت والـبريـد وقد تـقدم بعـدة طلبـات للتعـيني ولكن
دون جدوى.

فيز واحد ..كهرباء حي املواصالت
اه ـ ـ ـ ــال ــي ح ــي امل ـ ـ ـ ــواصـالت
محلة  863زقاق  62واالزقة
اجملـ ـ ـ ـ ــاورة ي ـ ـ ـ ـشــكـ ـ ـ ـ ــون مـ ــن
انقـطـاع الـتيــار الكهـربــائي
بـ ـ ــالـ ـ ــرغــم مــن ال ــتحـ ـ ـســن
الطفيف يف وضع الكهرباء
ب ـصـ ــورة عـ ــامـ ــة مبـ ــا فــيهـ ــا
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ــي اطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف حـ ـ ــي
امل ـ ـ ـ ــواصـالت ول ـك ــن جن ـ ـ ـ ــد
القــطع م ـسـتـم ــراً يف زق ــاق
 62واالزقــة اجملــاورة وي ــأتي
ال ـت ـيـ ـ ــار ضع ــيف ـ ـ ـاً جـ ـ ــداً ال
ميـكن معه تــشغيل مـروحـة
مم ـ ــا دفع ب ـ ــااله ـ ــالــي ال ـ ــى

سحـب الـتـيـ ــار مــن اجلهـ ــة
املقـابلة بطـريقة (اجلطل)
واتـضح فـيمـا بعــد ان فيـزاً
واحـ ـ ـ ــداً يـعـ ـمـل بـ ـ ـ ــدالً م ــن
الثالثة .املطلوب من دوائر
الكهـربــاء املعنيـة االهتمـام
بهــذا اجلــانب واالســراع يف
تـب ــديل احملــوالت وصـيــانــة
اخلـطــوط لـكي يـتم تـسـلم
احلـصة الـكهربـائيـة كبقـية
اجزاء احلي.
ابو احمد/
عن اهالي احلي

مصدر لألوبئة

لفيف مـن سكنـة مـدينـة الكـاظميـة بعثـوا بـرسـالـة يـشكـون
فيـها من االوسـاخ وفضالت احليـوانات التـي تفرزهـا محال
الــدبــاغــة يف س ــوق امللح ــاني يف مــركــز م ــدين ــة الكــاظـميــة
وينـاشـدون دائــرة البلـديـة بـنقل الـسـوق الـى خـارج املــدينـة
ألنه اصبح مـصدراً لالوسـاخ وفضالت احلـيوانـات والروائح
الكريهـة املنبعـثة منهـا ويضيفـون انه اصبح كذلـك مصدراً
لألوبـئـ ــة يف مـنــطقـ ــة يـ ــؤمهـ ــا آالف مـن الـ ــزوار يف العــطل
واملـنــاسـبــات وي ــأملــون مـن دائــرة الـبلــديــة ان تـعكــس وجه
مـدينتـهم احلضـاري بـازالـة مثل هـذه االسـواق الـتي اصبح
ضررها اكثر من منفعتها.

نا شـد لفيف مـن من تـسبي ا لـشر كـة ال عـامة لـالسواق
ا ملـر كـز يـة ا ملـسـؤو لـني يف وزارة الت جـارة ع بـر ر سـا لـتهم
ا لـى ا لـصف حـة ب ضـرورة م عـا جلـة مـشك لـتهم ا ملـتعل قـة
بـت ــأ خـي ــر روا تـب هـم ،حـيـث ان  22مــن كل ش ه ــر ي ك ــون
مـ ــو عـ ــد ا ً لـت ــس لـم ا لـ ــروا تـب جلـمــيع مـنـتـ ـسـبـي وزارة
ا لـت جــارة و شــر كــات هــا ب ــاس تـث نــاء اال ســواق ا ملــر كــز يــة،
ح يـث ي تـأ خـر صـرف ا لــرواتب ملـدة ( )15يـو مـا ً و هـذا
االمر يتكرر شهري ا ً.
لفيف من منتسبي الشركة العامة
لالسواق املركزية

جلان تصحيح الدفاتر االمتحانية
يف مدينة الصدر  ..ال ماء ال كهرباء ال مدير!
بع ــث لف ــيف مــن املـ ـ ــدرســني
العــاملني يف جلــان تصـحيح
الـدفاتـر االمتحـانيـة لطالب
الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة االعـ ـ ـ ــداديـ ـ ـ ــة يف
مديريـة تربية مدينة الصدر
الثانيـة برسالة يـشكون فيها
مـ ــن ازدح ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـب ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ــة
اخملـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ـ ـ ــة لـعـ ـمـلـه ــم يف
تـ ـ ـ ـصـحـ ـ ـيـح ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االمـتحانـية ممـا جعل جلان

امهـلـــت رســــــــائـلـهـــم

ردود  ..واجــــــابــــــات

عدسة اخلامسة..

العالم املتطورة..
الهاتف الالسلكي
واش ــار امل ــديـ ــر الع ــام ال ــى ان اهـم
مـنجــزاتـن ــا يف مجــال االتـصــاالت
ه ـ ــو ع ــمل م ـنـ ـظ ـ ــومـ ـ ــة الهـ ـ ــواتف
الـالسلـك ـيـ ـ ــة يف الع ـ ــراق .ان ه ـ ــذه
الـه ـ ـ ــواتـف تـع ـمـل ع ـمـل الـه ـ ـ ــاتـف
االرضي وبـنفـس االج ــور وهي5( :
دنـانيـر للدقـيقة الـواحدة وبـنفس
اخل ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ــات فـقـ ـ ــط االخ ـ ـتـالف
االرضـي سلـكي واآلخــر ال سلـكي)
وقد مت اخـذ كل التـدابيـر االدارية
الالزمـة كمـا مت جتهيـز املــواطنني
الــذيـن تقــدمــوا بـطـلب احلـصــول
علـى جهــاز الالسلكـي من مخـازن
الـشـركـة فـرع الـرصـافـة وتـسلـمهم
لهـذه االجهـزة علــى شكل دفعـات.
وبامكـان املشتركـني احلصول على
أي خدمـة من خالل تقـدمي طلب
ال ـ ـ ــى قـ ـ ـســم مـ ـ ـش ـت ـ ـ ــركــي ه ـ ـ ــاتـف
ال ــرص ــاف ــة يف مـنــطق ــة الـعل ــوي ــة
بـكـلـف ـ ـ ــة ( )9000دي ـن ـ ـ ــار ع ـ ـ ــراقــي
سنوياً.
البداالت املدمرة
واكـد علـى ان الـشـركـة تـسعـى الـى
تطـويـر عـمل االتصـاالت ومـواكبـة
الـتـط ــور الع ــاملـي ،وعلــيه فق ــد مت
تـوقيع عـدة عقـود مع العـديـد من
الـدول لـتطـويــر شبكـة االتصـاالت
يف العـراق .وحترص الـشركـة على

اعـم ــار وصـي ــان ــة ابـنـي ــة الـب ــداالت
املـدمـرة الـتي بـات مـظهـرهـا علـى
هذا احلال مؤملاً للعراق.
ويف اغـل ــب االحـ ـي ـ ـ ـ ــان تـ ـتـع ـ ـ ـ ــرض
البــداالت يف احملــافـظ ــات العمــال
تخــريـبيــة وبعـض احلــاالت تكــون
من دوائــر حكــوميــة اثنــاء احلفــر
والـ ـص ـي ـ ــان ـ ــة وهــي اع ـم ـ ــال غ ـي ـ ــر
مقصودة.
ام ــا عـن االنقـط ــاع ــات امل ـسـتـم ــرة
للهــواتـف االرضي ــة وكمــا تق ــولني
الول (زخــة مـطــر) .فــأقــول :نـحن
نـؤكـد علـى املتـابعـة والعمل اجلـاد
وال ـصـيـ ــانـ ــة السـتـمـ ــرار اخلـ ــدمـ ــة
اله ــاتفـي ــة وجتـنـب االنقـط ــاع ــات
اله ــاتفـي ــة ..ان تـن ـشـيـط اي ــرادات
الـشركـة حق من حقوقـنا ..وعطل
الهـاتف ال يخــدم مصــاحلنـا ..وال
نرضاه للمواطن ايضاً.
الطرود البريدية
وعــن شـك ـ ـ ــوى بع ــض املـ ـ ــواط ـنــني
لفقــدان الـط ــرود البــريــديــة اشــار
املـديـر العـام الـى ان دائــرة البـريـد
والت ــوفيــر قــد اعـتمــدت الـتعــرفــة
اجلـديــدة اعتبـاراً من 2006/2/15
كـم ــا اصـ ــدرت مجـم ــوع ــة طـ ــوابع
بـ ــريـ ــديـ ــة جـ ــديـ ــدة والعـمـل علـ ــى
حصـر فقـدان الـرســائل البـريـديـة
والطـرود التي تسببت بهـا الشركة
الناقلة وفرض غرامة عليها.

الـ ـت ـ ـصـحـ ـيـح تـ ـت ـ ـ ــداخـل مـع
بع ــضه ـ ــا لـ ـضــيق ال ـب ـن ـ ــاي ـ ــة
اخملـصـصـة ،وكــذلك املعـانـاة
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدة م ــن درج ـ ـ ـ ــات
احلـ ـ ـ ــرارة الـعـ ـ ـ ــالـ ـيـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي
يـ ــرافـقه ـ ــا انق ـطـ ــاع الـتـيـ ــار
الـكهـ ــربـ ــائـي وعـ ــدم جتهـيـ ــز
الق ــاع ــة ب ــوس ــائل الـته ــوي ــة
والـتبــريــد اضــافــة الــى عــدم
توفير املـاء البارد لهم مع ان

ع ـمـلهــم ي ـبـ ـ ــدأ عـ ـ ــادة ع ـنـ ـ ــد
مـنـتـصف الـنهــار وال يـنـتهـي
اال عنـد وقت الغـروب كـذلك
ي ــذك ــرون يف رس ــالـتهـم ع ــدم
تــواجــد مــديــر (الكــونتــرول)
لـالش ـ ـ ــراف عـل ـ ـ ــى عـ ـمـلـ ـي ـ ـ ــة
تـ ـ ـ ـصـحـ ـ ـيـح ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـ ـ ــر
االمتحـانيـة للتـأكد مـن دقة
التصحيح.
لفيف /من جلنة التصحيح

منتسبو األسواق املركزية وتوحيد
رصف الرواتب

م /خبر صحفي
نهدي اطيب التحيات
ونشـير الى مـا نشرته جـريدتكم بـعددها  673يف
 2006/5/21حتـت عـنــوان (ال اريــد ســوى هــويــة
احــوال) .يــرجــى تـبلـيغ امل ــواطن ــة زينـب عيـســى
مب ــراجعــة مــديــريــة شــؤون االحــوال املــدنـيــة -
الـواقعـات مـستـصحبــة معهـا دفـاتــر النفـوس او
بطاقات االحوال املـدنية الفراد اسرتها مع كافة
املـسـتمــسكــات الــرسـميــة لــديهــا لغــرض دراســة
مـعـ ـ ـ ـ ــامـلـ ـتـهـ ـ ـ ـ ــا وااليـعـ ـ ـ ـ ــاز بـ ـ ـ ـ ــاجنـ ـ ـ ـ ــازهـ ـ ـ ـ ــا وفـق
القانون.شاكرين تعاونكم معنا ..مع التقدير
اللواء /ياسني طاهر الياسري
مدير عام السفر واجلنسية
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م /نشر
اشـارة الـى مـا نشـرته جـريـدتكم بعـددهـا  673يف
 2006/5/21حتـت عـن ــوان (هجــروه ..ومــديــريــة
الــسف ــر ال متــنحه ج ــواز سف ــر) .ي ــرج ــى تـبلـيغ
املواطن خزعل علي عبد احلسني باحلضور الى
امل ــدي ــريـ ــة الع ــامـ ــة لل ــسف ــر واجلـن ـسـي ــة/ق ـسـم
الـعالق ـ ــات واالعـالم ملع ـ ــاجل ـ ــة م ـ ــوض ـ ــوعـه .مع
التقدير
اللواء /ياسني طاهر الياسري
مدير عام السفر واجلنسية

 -1لفـيف مـن العــسك ــريني مـن اجليـش املـنحل
بعثوا برسالة خالية من االسم الصريح.
 -2املـواطن محمـد فتحي سـدخان بـسبب رداءة
اخلط والكتابة على صفحتي الورقة.
 -3املواطنـة (س .ع) استفسـارك القانـوني سبق
ان اجيب عنه من خالل زاوية استشارات قانونية.
 -4امل ــواطن ســرمــد يــوسف مـن بغ ــداد لتـضـمن
رسالتك اتهاماً غير مدعوم بالشواهد.
 -5املواطن مـوحان عبـد سبق ان نشـرت شكواك
على صفحة جريدتنا.
 -6املـواطـن محمـود سعـد آدم بـسـبب تـضمـينهـا
كلمات نابية.
 -7املـواطـن احمــد عبـد الـرحـمن مـسعـود لعـدم
وضوح اخلط.

هكذا بدأت العطلة املدرسية.

إستـشارات قانونية
ضيف العدد
احملامي عبد اهلل اجليزاني

حضانة

الرؤية الرتبـوية ملدرسة
املستقبل
ان اه ــداف العـملـي ــة الــتعلـيـمـي ــة هـي تـنـمـي ــة
شخـصيــة الفـرد واكـســابه اجتـاهــات ايجــابيـة
نح ـ ـ ــو اجمل ـت ـمـع وثق ـ ـ ــاف ـتـه وحتق ــيق تـك ـيـفه
الـشخـصي واالجـتمــاعي وتـزويـده بــاخلبـرات
واملهـارات التعلـيميـة التي متـكنه من اداء دوره
الوظـيفي الذي يتوقعه اجملتمع منه .لذا فان
دور املعلم يـرتبـط بتلك االهـداف العـامـة وال شك يف ان
مقــدرة املعلـم علــى الــوفــاء مبـس ــؤوليــاته جت ــاه اجملتـمع
والـتلـمـي ــذ تـتح ــدد مب ــدى اسـتـيع ــابه أه ــداف العـملـي ــة
الـتـعلـيـمـيـ ــة ومـتــطلـبـ ــات اجملـتــمع وتـ ــوقعـ ــاته مـن دوره
كـمعلـم ،كمـا ان اداءه لــدوره التـربـوي والـتعلـيمـي يتـأثـر
ايــض ـ ـاً مب ـ ــدى اتقـ ــانـه للــمه ـ ــارات واملعـ ــارف املـ ــرتـبــطـ ــة
بتخـصصه وقـدرته علـى االنتقـاء واالختيـار من خبـراته
مبـا يؤثـر به عـلى خـبرات ومـهارات اآلخـرين واستجـابته
واستـيعــابه لـلمـسـتحــدثــات التــربــويــة ووســائل الـتعلـيم
وظ ــروف الــتغـيـي ــر ب ــالـن ـسـبـ ــة للــمجـتــمع ومـتــطلـبـ ــاته
وتــوقعــاته املـتجــددة مـن دوره كـمعلـم ،وعلــى الــرغـم مـن
وج ـ ــود تــب ـ ــايــن بــني املـعل ـمــني مــن حــي ــث فع ـ ــالــيـ ـ ــاتهــم
الـتعليـميـة وقــدرتهم علـى
ايج ــاد تغـي ــرات ايج ــابـي ــة
فاضل طالل القريشي لـ ـ ــدى تالمــي ـ ــذهــم ،فـ ـ ــانه
ي ـ ـصـع ــب ايـج ـ ـ ــاد وصـف ـ ـ ــة
جاهزة نتمكن من خاللها
فالعالم يتقدم
حت ــدي ــد املـعلـم اجلـي ــد او
ونحن نحبو..
الـفـع ـ ـ ـ ـ ــال الن ع ـ ـمـلـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة
الـتـعلـيـم ن ــشـ ــاط مـ ــركـب
ونتيجة لذلك فان
يـنطـوي علـى العـديــد من
بعض الناس
امل ـتـغــي ـ ـ ــرات امل ـتـف ـ ـ ــاعـل ـ ـ ــة
يحاولون ان يشقوا فهناك املـتغيرات اخلـاصة
ب ـ ــاملـعلــم وامل ـتـعلــم وامل ـ ــادة
طريقهم
الـ ـ ـ ــدراس ــيـ ـ ـ ــة وطـ ـ ـ ــريـقـ ـ ـ ــة
محافظني على
الـ ــتـ ـ ـ ـ ــدري ـ ـ ــس واالوضـ ـ ـ ـ ــاع
جذورهم
الـتعـليـميــة واالقتـصــاديــة
واصولهم ويعمل وك ــذلك امن ــاط تعلـيـمـيــة
اف ـ ـ ـ ـضــل مـ ـ ــن االمن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط
آخرون على ان
الــتقلـي ــدي ــة الــس ــائ ــدة يف
كما
يظل العالم
ال ــوقت احلــاضــر وخــاصــة
هو (القدمي على
يف ال ـ ــدول املــتخـلف ـ ــة عــن
قدمه) وال يتقبلون ركـب احلــضـ ــارة ،حـيـث ان
العـالـم يتـطـور يـوم ـاً بعـد
التطورات احلديثة
ي ـ ــوم وتـ ــظه ـ ــر ن ــظ ـ ــري ـ ــات
ويعيشون يف
واختــراع ــات يف كل مكــان،
املاضي ويكافحون واملـعلمـون مـثلهـم مثل أي
انـسـان يــواجهـون املـشــاكل
للحفاظ عليه
الـ ــتـ ــي حت ـ ـ ـ ـ ــدث يف ه ـ ـ ـ ـ ــذا
العالم سـواء يف وقتنا هذا
ام تلك التي ستقع يف املستقبل.
فالعـالم يتقـدم ونحن نحبـو ..ونتيجـة لذلـك فان بعض
النــاس يحــاولــون ان يـشقــوا طــريقهـم محــافـظـني علــى
جـذورهم واصـولهـم ويعمل آخـرون علـى ان يـظل العـالم
كمــا هــو (القــدمي علــى قــدمه) وال يـتقـبل ــون التـطــورات
احل ــديـث ــة ويعـيــش ــون يف امل ــاضـي ويك ــافح ــون لـلحف ــاظ
عليه .كمـا هو احلـال يف ردهات االضـابيـر التي تـأخذ يف
االمتـداد والتــوسع العمــودي واالفقي بــدالً من ان تكـون
هـذه االضـابيـر مـسجلـة علـى اقـراص مـرنـة علـى املـكننـة
(احلواسيب).
اذن فـكيـف بنــا ونحـن ننـظـر الــى العــالم املـتقـدم بـرؤيـة
تـربوية ملـدرسة املستقـبل وهذا هو حـالنا الـيوم؟ وال اريد
ان اجتـنــى علــى الـتعلـيـم الـتقـيلـيــدي الــذي وجــد مـنــذ
القـدم وهـو مـستمـر حتـى وقتنـا احلـاضـر وال نعتقـد انه
ميكن االستغنـاء عنه كليـة ملا له مـن ايجابيـات هي لقاء
املعـلم واملـتعلـم وجه ـاً ل ــوجه ،ولكـن يف العـصــر احلــاضــر
يـواجه هـذا الـشكـل من اشكـال الـتعلـيم بـعض املـشكالت
مثل الـزيـادة الهـائلـة يف اعـداد الـسكـان ومـا تـرتـب عليهـا
من زيــادة يف اعــداد الـطالب بــاالضــافــة الــى القـصــور يف
م ــراع ــاة الف ــروق الف ــردي ــة بـني الــطالب .فـ ــاملعلـم مل ــزم
بانهـاء كم من املعلومـات يف وقت محدد ممـا قد ال ميكن
لبـعض املـتعلـمني مـن متــابعتـه بنفـس الـسـرعـة اضـافـة
الى قلة اعداد املعلمني املؤهلني تربوياً.
لــذا ال بــد ان تــسع ــى الت ــربيــة اجلــديــدة الكـســاب الفــرد
اقـصــى درجــات املــرونــة وســرعــة الـتفـكيــر والقــدرة علــى
التكـيف االجتمـاعي والفكـري وتتجـاوزهـا الـى النـواحي
الـوجــدانيـة واالخـالقيـة واكـسـاب االنـســان القــدرة علـى
حتقـيق ذاته وان يـحي ــا حي ــاة اكثــر ثــراء وعـمق ـاً .والبــد
للتربية اجلديدة ان تنمـي النزعة االيجابية لدى انسان
الغـد بحيـث يدرك كـيف يعمل ويتـصدى للـروح السلبـية
واالنــانيـة بـتنـميـة الـتفـكيــر االيجــابي وتـعمـيق مفهـوم
املـشاركة لـلنظام التـربوي اجلديـد ملدرسة املـستقبل اكثر
جــدوى وفــاعـليــة يكــون محــوره الـتلـميــذ ومخـتلفــة عن
النظام التعليمي الذي تبناه التعليم القدمي.

فسخ عقد
س /املـواطن احمـد منهل العكـيلي بعث بـرسالـة يسـأل فيهـا عن جـواز فسـخ عقد
واملطـالبـة برد االيـجار مـن املؤجـر الذي اسـتأجـروا منه بـنايـة القامـة فنـدق ،لكن
الظروف االمنية حالت دون فتحه.
ج /اذا كانت موافقة املؤجر على السمـاح للمستأجرين باتخاذ البناية فندقاً .فان
اخفـاق املـستـأجــرين يف اقــامته ال يـعطـيهم احلق بــالتحلـل من العقــد ومطــالبـة
املؤجر برد االجر اذا لم يرد يف العقد شرط يعطيهما طلب فسخ العقد.

س /املـواطن فتـاح محمـود من الـسيـديـة يسـأل يف رسـالته الـتي بعث
بهــا عن جـواز الـطعـن بتقـريـر الـلجنــة الطـبيــة النفـسيـة والـعصـبيـة
الذي اقر بـان االصلح حلضانة طفلـته التي توفت والدتهـا هو خالها
وانها تتضرر من مفارقته وهو يجده غير مقنع ومشكوك فيه.
ج /بـوسع احملكـمة الـشرعـية عـند وجـود لبـس او نقص او غـموض يف
التـقرير الـطبي ان تستـدعي الطبـيب ملناقـشته لكشـف احلقيقة ومن
ثم احلكم يف ما تقتضيه مصلحة احملضون.

عودة
س/املـ ــواطـن ف .ن .مــن بغـ ــداد مـن ــطقـ ــة الـكـ ــرادة يـ ـسـ ــأل يف
رسـالته ان كـان يحـق الوالد من اسلم مـن املسـيحيني بـالعـودة
الى دينهم
ج /اذا ولـ ــد اصحـ ــاب الـعالقـ ــة بعـ ــد اشهـ ــار والـ ــدهـم اسـالمه
فــيك ــون ــون مـن امل ــسلـمـني ب ــالفـط ــرة وال ي ـشــملهـم االخـتـي ــار
بالعودة الى دينهم السابق بعد بلوغهم سن الرشد.

