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قضــاء القرنة ..هـــموم ومـــشكالت ..وحـــلول
البصرة /املدى
قضاء القرنة خيتلف يف طبيعته
االجـتمـــاعيــة والــسيـــاسيــة
واجلغـــرافيـــة عن الـكثـري من
املناطق يف العـراق ومن هنا رمبا
جند مظاهر التطرف احلاد الذي
يسـيطر على الكـثري من طاقاته
واليت ال تـكاد متيز بني كبرية او
صغـرية ومثقفة او جـاهلة وابن
حـضره او بـاديته ..تلك احملـنة
الـيت نظـر اليهـا الكـثري عالمـة
فارقة هلا آثـارها احملسوبة واليت
استطـاعت ان ختلف يف سـاحته
الكثـري من املـتنــاقضـات وقـال
احدهـم عنها (مدينـة تستنزف
خـرياتهــا بـيــدهـــا ،الغــريـب
املتـشدق فـيها مـصان والقـريب
املتشفق فيها مدان).
الـتقـينـا قــائمـمقــام القـضـاء
املهندس امحـد دهيم الـذي قال
لنا عن ابرز املـشاكل اليت يعاني
منها القضاء.
الكهرباء املشكلة
املستفحلة
هنــاك العــديـــد من املـشــاكل
والصعـوبات الـيت تواجه اهـالي
الـقضــاء ولكن انـقطـاع الـتيـار
الكهربائي هي املشكلة املستفحلة
يف القـضاء واعتقد ان انقطاعات

التيـار الكهـربـائـي مل يكن امـراً
بعيداً عن احلالة الطبيعية اذا ما
عـرفت االسبـاب واالمكـانيـات..
واعـتقـــد ان االسبــاب تكـمن يف
الــزيــادة الكـبرية يف االسـتهالك
والـيت بلغت اكثـر من  % 250عن
الـســابق والتـدمري الــذي حصل
لـلكـثـري مـن املـنــشـــآت املهـمــة
كـمحطة (مـوزة) للضغـط العالي
يف القـضـاء وقــابلـوات الـضغـط
العـالي واالبـراج واسبـاب اخـرى
تتـعلق بــاملالك ..امــا مالحـظ
دائـرة تـوزيع كهـربـاء القـرنـة..

5

NEWS & REPORTS

فـيقول :اننا نعاني مشاكل كثرية
ومنها االستهالك املـضاعف الذي
يــؤدي اىل زيــادة احلـمل ومـنهــا
الـتعــامل الــسيء الــذي يالقـيه
عمـالنـا مـن قبل اجملـتمع علـى
الـرغـم من جهـودهـم املضـنيـة
ومـنهــا قلـة عــاملـينــا ونقـص
االدوات واملعـدات ومواد االصالح
ووسـائـل التـنقل والـتهـديـدات
الـكثرية اليت يـتلقاهـا موظفـونا
وعمـالنـا والـيت ادت مجيعهـا اىل
توقف عمل البعض ،كما ان هناك
حالـة من الكسـل انتابت العـديد

من عمالنا.
مشاريع املاء
عدنا اىل القـائممقام والسؤال عن
مشاريع املاء ..فقال:
لقــد حقـقنــا بعـض االجنــازات
السـريعـة يف جمـال تــوفري امليـاه
الصـاحلـة لـلشـرب حيـث انتهـى
العـمل يف مـشــروع مـــاء شلهــة
املوحي وجـرى العمل التـجرييب
فيه وقد افتتح املشروع قبل ايام
كمـا ان العمل ال يزال مـستمراً يف
مشـروع مــاء الشــاهني .وهنـاك
مـشاريع سيبـدأ بها العمل قـريباً

هي مـشــاريع الغمـيج ومحيـان
والصخرجية وماء العلوة.
خدمات بلدية
ويف دائرة بلدية القـرنة قال لنا
الـسيد مـدير البلـدية عن واقع
اخلــدمــات الـيت تقــدم ألهــالي
الـقضـاء .ان الـتعثـر يف تقــديم
هذه اخلـدمات يعـود اىل الوضع
االمين اخلـاص يف القضـاء وعلى
الـرغـم من اجلـديـة يف حتـسني
الـوضع االمين اال اننـا حنتاج اىل
الكثـري الكثري وقـد قمنـا حبلول
آنيــة لـبعـض املعــرقـالت اليت
تــواجهنــا من خالل بـرنــامج
الـتـثقـيف واالرشــاد او بــسـط
سلطـة القانـون .وان اهم معوق
يعـرتض عملنـا هـو عـدم تـوفـر
السـيولة النقديـة بسبب جتميد
االرصـدة ..وقلـة املعـدات وتلف
اغلبها وعـدم التجهيـز مبا يـسد
احلـاجة ..اضـافة اىل قلـة الوعي
لدى عملنا مبا خيلق الفجوة بني
التخطيط والتنفيذ.
الوضع االمني للقضاء
ويقـول املقدم حممد اهليد مدير
شرطة القضاء..
لقـد شهـد االسبـوعـان االخريان
نـشـاطـاً مـكثفـاًُ لـرجــالنـا يف
مالحقـة اجلـرميـة فقـد القينـا

خملالفتها احملددات البيئية

الـقبـض علـى عــدة جنــاة من
عصـابـات الـسلب واإلخـتطـاف
وتطويق عملـيات السلب اىل حد
كبـري كمـا جـرى افـشـال عـدة
عـملـيــات لـتهــريـب الــوقــود
وضبــطت كـميــات معه وكــان
اكثـرها اثارة العملية اليت جرت
لتهـريب النفـط اخلام مـن احد
آبـار غـرب القـرنـة اليت جتـري
محايتها بشكل مكثف وقد ضبط
خالهلــا عـــدد من حـــوضيــات
النقل احململة..
كذلك قمنا ضمن خطة مشرتكة
حبملـة واسعة يف حمطـات تعبئة
الــوقــود ومــرآب الــسـيــارات
واالسـواق متكنـا من خالهلـا من
ضبـط كميات من العملة املزورة
واالسلحة ..واضـاف  :اننا بصدد
تطبـيق خطـة امنيـة جـديـدة
لـتـطــويـق اخللل االمـين وقــد
باشرنا بها فعالً.
ولشرطة املرور يف القضاء دورها
املطلوب يف تقـديم اخلدمات من
خـالل تنـفيــذ قــانــون املــرور
احلــديـث رقم  86لــسنــة 2004
وخــاصــة مــا يـتعـلق بفــرض
الغــرامــات .لــذا فقــد اخــذت
املخالفات باالحنسار بشكل واضح
للعيان.

عقوبات مالية على معامل
الطابوق واملستشفيات يف بابل
بابل /مكتب املدى
اعلن يف مـديريـة البيـئة يف بـابل عن حـصر الـكثري من
التجـاوزات على الـبيئة ،واختـاذ االجراءات الالزمـة للحد
منهـا حيث مت تشخيص مواقع اجملازر واملخالفات البيئية
وتـشكيل جلـنة بـرئاسـة نائـب احملافـظ إلختيـار مواقع
جديدة تنطبق عليهـا احملددات ،والحظت املديرية كثرة
انتـشار كـور الطـابوق يف احملـافظـة يف مناطق (الـشوملي
وخلف جامعة بـابل ويف املنطقة بني احللة والنجف) ومت
بـالتعـاون مع جمـلس نـاحيــة الشـوملي حتـديـد امسـاء
اصحــاب االراضي الــزراعيـة الـيت تقــام علـيهــا الكـور
حملاسبتهم.
وقال مـدير البيئة يف احملافظة السيد كريم حسني كاظم
ان املديرية قامت بتغريم معامل الطابوق يف احملافظة بـ
( 250الف ديـنــار) لـكل معـمل بــسـبـب عــدم الـتـــزامهــا
بتشغيل مـنظومات احلـرق اليت تقلل من نسبـة امللوثات
املنبعـثة من داخـل املعامل ،كمـا فرضت غـرامات مـالية
علـى عـدد من املـستـشفيـات يف احملـافظـة بـسبب عـدم
االلتــزام بفـصل الـنفــايــات الـطـبيـــة عن الـنفــايــات
االعتياديةواليت تعد احد عوامل التلوث البيئي.
واىل ذلك قـال مديـر البيئـة  :تقوم املـديريـة بنشـاطها
مبتــابعــة واقع ميـاه الـشـرب يف احملـافـظــة من خالل
الزيارات امليدانية وتقوم بأخذ مناذج واجراء الفحوصات
البكرتيولوجية عليها يف خمتربات املديرية.

مواطنون يتحدثون:

اسطوانة الغاز خفيفة الوزن غالية الثمن!
الغاز املوزع غير نقي ومليء بالشوائب
مـشكلة احملـروقات ستـكون من
اهم مشكـالت الشتاء القادم بعد
طفح اجملـاري .واخص بـالـذات
الغــــاز فــــأن حل ازمـتـه ظل
مـسـتعـصيـاً طـوال الــسنـوات
املـاضية بـرغم اجلهود املـبذولة
ملعـاجلة هذه االزمـة أو ختفيفها
قـدر االمكـان من خالل تـوزيع
اسطـوانـات جـديـدة وتـصليح
االسـطـوانــات العــاطلـة وفـتح
وكاالت وسـاحات للغاز يف مجيع
احملافـظات ،كما ان هنـاك رقابة
مـشـددة علـى االسعـار واالوزان
والسـاحات والبـاعة املتـجولني.
فـكيف احلـال اآلن وقـد غــابت
الـرقـابـة وصـارت االسطـوانـات
قدمية ورؤوسها عاطلة.
ولـعل ربــــات الـبـيــــوت ادرى
اجلـميع مبـشكالت الغـاز ،وخري
دلـيل احلــوادث املـتكـــررة اليت
حتدث هنا وهنـاك ويكون الغاز
سببها الرئيس.
ويف هذا املوضـوع استطلعنا اراء
النـاس وبـاعـة الغـاز واصحـاب
ســاحــات بـيع الغـــاز ،واليـكم
خفـايـا واســرار قنـينـة الغـاز
املفيدة والضارة يف آن واحد.
رقابة على االوزان
تقـول الـسيـدة ام امحــد .حنن
عائلة متـوسطة تصـرف شهرياً

قـرابـة  8قنـاني غــاز يف فصل
الــشتـاء خـاصــة و( )5قنــاني
تقـريباً يف فصل الصيف ،لكن يف
السـابق كنا نصرف اقل من هذا
العدد ومل تكن هـناك مشكلة يف
تــوفري الغــاز واعتقـد أن سـبب
زيادة عدد االسطوانات يعود إىل
قلـــة الغـــاز املـــوجـــود داخل
االسطـوانة فهـو اقل بكـثري من
الـســابق ،هلـذا اقـرتح أن تكـون
االسطـوانـة مـليئـة بـالغـاز وان
تكون هناك رقـابة صارمة على
االوزان واالسعــار وحمــاسـبــة
املقـصــرين وأيــدتهـا يف الـرأي
السـيدة امـرية كاظـم مشرية إىل
أنه رمبـا يكـون سـبب اخنفـاض
الــوزن يعــود إىل خلل سـدادات
االسطوانـات مما يسبـب تسربه
ونفاده بسـرعة من االسطـوانة
أو اننـا عنـدمـا نقــوم بتبـديل
االسطـوانـة جنـد الغــاز يرتشح
منهـا يف اليـوم التـالي ،ويف هـذا
خطر كبري علـى العوائل اضافة
إىل الروائح الكريهة اليت تنبعث
منـها والـيت قد تـؤثر يف صـحة
االطفال.
استبدال االسطوانات
كالم مهم ابـداه الـسيـد كـريم
حـــسـن حـيـث قـــــال :اغلـب
االسـطــوانــات غـري صــاحلــة

معلم مفصول
وصلتـنا رسـالة مـن املعلم املفـصول (عـباس
فـاضل محـود) يـشــرح فيهــا اسبـاب فـصله
ومعـاناته من عـدم اعادته ..ويف مـا يلي نص
الرسالة:
رمبـا ال يتـذكرنـي احد يف املـديريـة العـامة
لرتبيـة بغـداد الـرصـافـة ،2/ومل يعـد لي يف
سجالتها ذكرى او هامش صغري.
وقـد ال افاجـأ طاملـا انين الغـائب واملنـسي يف
مــدرسـيت القــدميــة (مــدرســـة املعــارف
االبتـدائيـة للبنـني) اليت كنـت يومـ ًا معلـم ًا
فيها ،اعلّم تالميذي واحبهم وارعاهم.
ولـكن احـدًا مـن املتفـانـني يف حب (القـائـد
الضرورة) كتب تقريرًا ادعى فيه انين شتمت
(فارس االمة ورمـز وجودها) فـألقي القبض
عـلي واودعت الـسجن وفق املـادة ( )225ملـدة
سنتني ..حدث ذلك يف  .1996 / 10 / 23وها انا
املعـلم القـديـم ابيع الـسجـائـر يف الـشـوارع
وحمروم من اصدقـائي الصغار ومن مدرسيت
اليت فُصلت منها وحتولت اىل بائع سجائر!!
لقـد ُق ِب َر النظام السـابق الذي شتمت (قائده)
وحل عهـد الدميقراطية واحلرية فمتى اعود
اىل مدرسيت ووظيفيت يف العهـد اجلديد الذي
مل ا َر نــوره حتــى اآلن ،ال يف الـيقـظــة وال يف
احللم؟

املعلم /عباس فاضل محود

املـــاء يصل اىل
ام قصر وسفوان

البصرة/املدى
متت مؤخـرًا عملية اعـادة تصليح
انـبوب املـاء من املعقل اىل ام قـصر
بشكل كـامل ..وقد خـفت مشـكلة
املاء يف املنطقة بسبب زيادة فاعلية
اآلبار العاملة..
ومـن جانب آخر فقـد انتهى العمل
قـبل ايــام مـن االنبــوب اجلــديــد
املمتـد من خـور الزبـري اىل سفوان
اضافة اىل اجناز مخسة آبار جديدة
يف املـنطقـة كمـا ستقـوم الشـرطة
حبماية انبوب املاء اجلديد.

لالسـتعمال النهـا مليئة بـاشياء
مرتاكمة يف داخلها وهذه االشياء
قـد صـدأت ومــر علـيهــا زمن
طـويل وأصبحـت مبرور الـوقت
جزءاً عالقاً يف جوف االسطوانة
هلذا فهي تـؤثر يف الوزن ،بدليل
أن وزن االسطوانة بعد تفريغها
من الغاز يبقـى ثقيالً ولو قارنا
بني اسـطوانـة حديثـة واخرى
قـدميـة لـوجـدنـا فـارق الـوزن
كبرياً جـداً هلـذا جتب معـاجلـة
هـذه املــشكلـة مـن خالل فـتح
االسطوانات القـدمية وتنظيفها
من الــداخل أو بــاسـتبــداهلــا
باسطوانات حديثة.
غاز نقي
كالم مهم آخـر ابـداه الـدكتـور
حممـد الـدليـمي حـيث اكـد أن
الغـاز املـوزع حــاليـاً غـري نقي
ومليء بـالشـوائب فـهو خمـلوط
بـشكل غري جيـد وخيتلف كثرياً
عن الغـاز الـذي كـان يـوزع يف
السابق وهـذه حقيقة معـروفة
عنــد خـرباء الغــاز واملـطلــوب
معــاجلتهـا وتــوفري غــاز اكثـر
نقاوة واحسن جودة.
ونداء آخر جاء من السيدة اهلام
حـسـن تقــول :انقــذونــا مـن
االسعـار حيث بـلغ سعر تـبديل
االسـطوانـة يف الشـتاء املـاضي 5

آالف دينـار ويف الصـيف استقـر
علــى ( )1500دينــار للـقنـينـة
الواحـدة وتصـوروا كم نـصرف
شهرياً لشراء الغاز فقط علماً أن
القنـينــة ال تكفـي اكثــر من 4
أيــام اذا استعـملت للـتنـور ،ويف
بعـض االحيـان يـشـتعل الغـاز
املـتســرب فيكـون خطـراً علـى
العوائل.
رأي الباعة
البـاعــة املتجـولـون هلم رأي يف
املـوضـوع حيث اكـد اغـلبهم أن
تبـديل االسـطوانـة من سـاحة

بغداد/كرمية فرحان

التـوزيع غالية الـثمن اضافة إىل
االكـراميـات فهـذا يضـاف علـى
سعــر القنـينــة وحنن ال نـربح
ســـــوى  200 - 100ديــنـــــار يف
القنينة الواحدة بعد عناء عدة
ايـام ونقوم بايصال االسطوانات
إىل ابـــواب الـنـــاس ونــتحــمل
مـسؤولية القناني الناضحة هلذا
فانـنا ال نـربح كثرياً مقـابل ما
نبــذله من جهـد وتعب يـشهـد
النـاس علـيه ،ألن دفع العـربـة
حيـتــــاج إىل جهـــد كـبـري امـــا
السـاحبة فـانها حتتـاج إىل مواد

املركز العربي لبحوث املستمعني واملشاهدين

منظمة ُغيّبت بسبب حل وزارة االعالم
بغداد/طارق احليدري
يعـترب املــركــز العـــربي لـبحــوث
املـسـتمـعني واملـشـاهــدين احـدى
منـظمـتني اعالمـيتني تـرتـبطـان
بإحتاد اذاعات الدول العربية ومقره
تــونــس التــابع جلــامعــة الــدول
العـربيـة ،واملنـظمـة االخـرى هي
مـركـز التـدريـب االعالمي ومقـره
دمشق..
ويتمتع املـركز مبواصفـات املنظمة
االعـالميــة حـيث يــرفــد مجـيع
وســائل االعالم العــربيـة املــرئيـة
واملسمـوعة باخلطـط الرباجمية من
خالل اعــداد البحـوث والـدراسـات
الـيت تعنـى بـالـتخطـيط الـرباجمي
اعـتمادًا علـى استبيـانات ميـدانية
كـذلك ان لـديه وحـدات حبـثيـة يف
العديد من الـدول العربية .وتصدر
عنه جملـة البحوث يف هـذه اجملاالت
كمـا يقـوم بـإعـداد بـيبلـوغـرافيـا
فـصلية جلـميع الدراسـات والبحوث
اليت تصدر يف اجلامعـات واملؤسسات
االعالمية ودور النشر.
وعلـى الرغـم من اهمـيته كمـركز
اعالمـي اال انه عــانــى الـتغـيـيـب
والـتهـميــش منــذ عــام  1990كمــا
تعــرض إلعتــداءين قـبل سقـوط
النـظام وبعـده يقول مـدير املـركز
السيـد حييى لفته مخـيس الربيعي
عن املشـاكل اليت واجهت املـركز :يف
بـدايات التهـميش كانـت بعد فرض
احلصار علـى العراق بسبـب سياسة
الـنظـام الـسـابق ممـا ادى اىل عـدم
متكـن العـــراق كعـضـــو يف احتـــاد
االذاعــات العــربيــة من تـسـديـد
التـزاماته احلـاليـة السـنويـة االمر
الذي مجّد الـكثري من الدعم املقدم

من قبل االحتـاد للـمركـز فقـطعت
رواتب العاملني (كـان املركز يتمتع
بــالصفـة الـدبلـومـاسيـة وكـذلك
مــــديـــــره والعـــــاملــــون فــيه
وختـصصــاتهم املـاليـة ضـمن هـذا
السياق).
وقـد مت اختـاذ قـرار بـإبقـاء مقـر
املركز يف بغـداد على ان تقوم دائرة
االذاعـة والتلفـزيـون بـدفع رواتب
العـــاملـني ،مع ختـصـيـص مــبلغ
مقـداره مئة الـف دوالر من االحتاد
لتغطية البحوث الـيت يعدها املركز
وهـو مبلغ غري ثـابت ويعتمـد على
الـدراسـات الـيت يكلف بهـا االحتـاد
املركز سنوي ًُا او فصلياً.
ويواصل مدير املـركز حديثه :لقد
تعـرض املركز ايضـ ًا اىل االهمال من
قـبل وزارة االعالم اليت ارتـبط بهـا
مالـي ًا وتـوقفت جملـة البحـوث عن
الصـدور وبقــى نشـاطه مقـتصـرًُا
علـــى دراستـني او ثالث كـل سنــة
ترتاوح اقيـامهـا مـا بني ستـة آالف
وعــشــرة آالف دوالر لـكل دراســة
تـدفـع منهـا اجـور الـطبع واجـور
البـاحـثني واصـبحت ادارة املـركـز
تتـألف من مـديراملـركز واملـسؤول
املـالي واربـعة بـاحثني وحـارسني.
وكـان مقـر املـركـز يف شـارع حيفـا
الـدار الرتاثيـة اجملاورة ملـبنى وزارة
العـدل وتوجـد فيـه وسائل اتـصال
وطبـاعة واجهـزة جديـدة قبل ان
يـستولي علـى جزء كبري منـها مقر
ال بـشخص وكيل
وزارة االعالم ممث ً
الـوزارة ومت سحـب سيـارة مـديـر
املركـز وحافلـة لنقل املـوظفني اىل
مقـر الـوزارة وتغـيري لــوحتـيهمـا
الدبلوماسيتني اىل لوحتني حتمالن

اسم (اعالم).
اعتداءان على املركز
يقـول السيـد حييى الـربيعي مـدير
املركز ان ديـوان الرئاسة املنحل قام
باالستحواذ علـى املقر الرتاثي الذي
يشغلـه املركـز العـربي مـنذ ثـالثة
عقـود وحتـويله اىل دائـرة رئـاسيـة
وتــأجري دار له قـرب وزارة االعالم
يعــود اىل احــدى املـــواطنــات ومت
تـسديد فـاتورة االجيار ملـدة سنتني
اال ان صاحـبة الـدار استـولت عـلى
املـركـز واثـاثه واجهـزته وبعثـرت
كتبه يف الـشارع ونقـلت اغراضه اىل
جهـة جمهولـة اثناء الـتغيريات اليت
حـدثت بعـد اسقـاط نظـام صـدام
وحالة اهلرج واملرج اليت اعقبتها.
ومل تـنفع حمـاوالتـي معهــا إلخالء
البـيت وقـمت بــرفع قــضيــة اىل
الشـرطـة ووجهـت كتبــ ًا اىل جملس
احلكـم ووزارة الـــداخلـيــة ووزارة
الثقافة وقـد اصطدمت بعقبة لدى
مـراجعيت دوائر الشـرطة واحملكمة
وهـــــي ان وزارة االعـالم حُـلّـــــت
ومـسؤوليتهـا القانـونية عـن املركز
ملغاة مبوجب ذلك.
ويسـتصـرخ مـديـر املـركــز هيئـة
االعـالم وجملس الـوزراء واجلـامعـة
العربية /إلعادة هيبة هذه املنظمة
العــربيـة االعالمـة ،واعـادة مقـر
املـركز السابق /الـدار الرتاثية /اليت
تـسيطر علـيها اآلن منظـمة حقوق
االنسـان وحماسـبة صـاحبـة البيت
الـيت اعتــدت علــى مقــر املــركــز
االخري ..وربط املـركز حاليـ ًا بهيئة
االعالم اجلديـدة كي يتواصل عمله
االعالمي خـاصــة وان عمله حبـثي
وليس له عالقة بالنظام السابق.

احتيـاطيـة ووقود وعـليكم أن
تتـصــوروا الـتجــول يف االزقــة
وقطع مسافـات طويلة من دون
ان نـبـــدل اكـثـــر مـن عــشـــر
اسطوانات يف اليوم.
قـمنـا بعـد ذلك بـزيـارة ثالث
ســاحــات للغــاز فــوجــدنــا أن
اصحـابهـا علقـوا تـسعرية الغـاز
عـلى الفـتات وجـدران السـاحة
وهي  400دينـار مؤكـدين انهم

جيـلبــون الغـــــاز مـن املعــامل
بـسعــر  350دينـاراً وان حـدث
خلل يف الـقنـانـي من نــاحيـة
الــرشح أو الـوزن فــان املعــامل
وبـالـذات املعـامـل االهليــة هي
الـيت تتحمل املـسؤوليـة .لكنهم
مل يعرتفـوا مبـسـؤولـيتهـم عن
تسلم القناني الناضحة ورفضوا
اللقاء بنـا وتهربوا من االعرتاف
باخطائهم.

وبعــد أن مسـعنــا اراء اجلمـيع.
هـناك اتفـاق عام علـى ضرورة
ختفيـض اسعار الـغاز ومعـاجلة
مــشـكالت الــوزن والــشــوائـب
املـوجـودة بــداخل االسطـوانـة
واالهم مـن كل هــذا معــاجلــة
مـشكلة نـضوح الغـاز ملا يـسببه
مـن مشـاكـل خطرية فـضالً عن
هـــدر الغـــاز الـــذي يعـــد مـن
ثرواتنا الوطنية املهمة.

ردود واجابات
الرتبية تؤكد ان ترميم املدارس يشجع على
استقطاب الطلبة ووزارة البلديات حتمل املواطنني
مسؤولية ختلف اخلدمات
ردًا على مـا نشرته جـريدة (املدى)
يف العـدديـن  158و  132الصـادرين يف
حــــــــــــــــــول
 7 / 20و  2004 / 6 / 10ـ
موضوعي (ملاذا يتسرب الطالب من
مـــدارسهـم) (ومـن املــســؤول عـن
ختـلف اخلدمـات يف مديـنة الـكوت)
اجـابت وزارتـا الرتبيـة والبلـديـات
مشكورتني ويف ما يلي نص ًا الردين:

اىل جريدة املدى الغراء

اشـارة اىل مـا نـشـرته جـريـدتـكم
بعــــددهــــا ( )158يف 2004 / 7 / 20
حتـت عنوان (ملـاذا يتسـرب الطالب
من مدارسهم.
نـشكـر جـريـدتكم والـست كـاتبـة
التـحقيق لـتنـاوهلـا مـوضـوعـ ًُا هـو
االشــد حسـاسيـة واالكثـر عنـايـة
ومـسـاحــة يف قطـاعنـا الرتبـوي اذ
اشـرتكت اكثـر من جهـة يف حتـديـد
املـشـكالت اليت تـؤدي بـالـطلبـة اىل
التسرب الدراسي وكان اقواها تأثريًا
اجلـانب االقتصـادي واقبال الـطلبة
علـــى العـمل لــســـد رمق العـيــش
لعوائلهم يف ظل احلصـار الذي عانى
ال يف ظل الـنظـام
منه شـعبنـا طـوي ً
الـســابق اال ان يف حــالــة الـتحــول
وحتـديـد االهـداف الرتبـويـة اتفق

التعلـيم العام واالشـراف الرتبوي اىل
ضــرورة عقــد االجـتمــاعــات مع
عـوائل الطلـبة املـتسـربني دراسـي ًا
بـاالعتـماد علـى االحصـائيـات اليت
اعـدت هلـذا الغــرض وحبث حـاالت
املعـاجلـة هلـا كمـا ان اعـادة تــأهيل
املدارس واظهـارها بـاملظهـر الالئق
يؤدي نفـسي ًا بـالطالب الـرجوع اىل
الـدراسة كمـا ان هناك االسـتثناءات
العمرية وغريهـا وسائل إلستقطاب
الـطـلبــة واجتــاههـم اىل مقــاعــد
الـدراسـة جمـدداً ..وان هـذا االقبـال
نــال تــرحـيب كــافــة القــائـمني
والعـــاملـني يف الـــوزارة لـتـــوفـري
الظـروف اجلـديـدة للـدراسـة امـا
احلـمالت الكربى للـرتميم واالصالح
ال كـافيـ ًا إلستقـطاب
الشـامل اال دلي ً
اجلميع فـالرتبـية ال تـألوا جـهدًا يف
حتــديــد املــشـكالت وحـصــرهــا
ومعـاجلتها بـأجنح احللول واسـرعها
بشـموليـة واستمـرارية جـادة بإذن
اهلل ..واهلل املوفق.
للـتفضل باالطـالع ونشر االجـابة..
مع التقدير
فاضل طالل القريشي
مدير االعالم الرتبوي االقدم
2004 / 8 / 16

اىل جريدة املدى

نشرت جـــــريدتكم بعـددها ()132
يف  2004 / 6 / 10خربًا صحفيـ ًا حتت
عنـــوان (من املـســؤول عـن ختلف
اخلـدمات يف مـدينة الكـوت) نود ان
نبني ما يأتي:
اعلمتنـا مديـرية البلـديات العـامة
بكـتابـهــــــــــا املــــــــــرقم ()10299
يف  2004/ 7 / 20بــــأنه االجـــابـــة
املطلوبـة على التساؤل املطروح عرب
(مانـشيت) اخلرب ذاته يـؤكد كـاتب
املقـال فـيه علــى سعـة اخلـدمـات
البلديـة واملشـاريع اخلدميـة مشريًا
باملقال اىل جتاوزات املواطنني وعدم
تعاونهـم وهذا هو واقـع احلال ولقد
كـان مديـر بلديـة الكوت مـوفق ًا يف
السـرد والتحلـيل خالل تطـرقه اىل
مــراحل االعمـال اخلــدميــة بعـد
االحـداث ومـا رافقهــا ومن ثم بـدء
العـمل مبشـروع (حنو عـراق انظف
واكثـر اشـراقـاً) مبـرحلـتيه االوىل
والـثانيـة فإن املـسؤوليـة عن ختلف
اخلدمـات البلديـة يف مدينـة الكوت
تقع على املواطنني قبل سواه.
للتفضل باالطالع ..مع التقدير
عادل عبد االمري ضاحي
مدير اعالم الوزارة
2004 / 7 / 25

