
كـــانـت حـــاويـــات الـنفـــايـــات تـــوضع يف
زوايا مهمـشة وغير منظورة متاماً مبا
يـضـمن عــدم تـشــوه منـظــر الـشــارع او
احملـلة، وجتـتمع فيـها نـفايـات البـيوت
واالســـواق والـــورش الـصـنـــاعـيـــة الـتـي
تـداخلت مع البـيوت الـسكنـية، وكـانت
متـثـل حالً ال بـــــأس به، يـكفـيـنــــا شــــر
تـوزيـع النفـايـات بحـسب االهـواء الـشخـصيـة،
ــــــى االرصفـــــة ويف الــــشــــــوارع العـــــامـــــة ويف عل
مفـتــرقــات الـطــرقــات،
وال نــدري كيف تالشـى
نــظــــام احلــــاويــــات ومت
ـــــات ـــــى مـكــب نقـلهـــــا ال
)القمامـة( يف ضواحي
العــــاصـمــــة )كــــأزبــــال(
وحــوائـج ال نفع مـنهــا،
واعـــتـــمـــــــدت مـحـلـهـــــــا
مــــــــــــواقـع مـــــبـــــنـــــيــــــــــــة
بـــالـثـــرمــسـتـــون جتـمع
فـــيهـــــا القــمـــــامـــــة ويف
مـــواضع بـــارزة للعـيــان
تـسـيح مـنهــا الـســوائل
العفـنــة الـنــاجـمــة عـن
تـفـــــــــسـخ مـخـلـفــــــــــــات
مـــــطـــــــــابـخ الــــبــــيـــــــــوت
واســــــــــواق اخملـــــضــــــــــر،
ـــــــــــراكــــم فـــــضـالً عــــن ت
ــــــــــاب ــــــــــذب جــــيــــــــــوش ال
ومــــــــــــســــــتــعــــــمـــــــــــــــــــرات
ـــــــيـــــكـــــــــــــــــــــروبـــــــــــــــــــــــات امل
والفـــــايـــــروســـــات غــيـــــر

املنظورة.
وتـطبـق اليــوم طــريقــة
جـمع الـنفـــايـــات عـنـــد
مـــوقع مـــا مـن ارصفـــة
شــــوارع احمللـــة كـيفـمـــا
اتـفـق مـكــــــانـه، وتــنـقـل
الـنفـــايـــات فـيـمـــا بعـــد
بـواسطـة )لـوريـات( املتعهـديـن، وبطـرق يـدويـة
بـائسـة جتعل النفـايـات تتطـايـر وتنـتشـر علـى
امتــداد الـشــارع او الــزقــاق يف احمللــة وكنــا من
قـبل نرى امـانة )العـاصمـة( توزع علـى البـيوت
واملــطـــاعـم واحملالت اكـيـــاس جـمع الـنفـــايـــات
الـبالستيكـية الـسود صـباحـاً فارغـة، وتأخـذها
مسـاءً مليئة بـالقمامـة والنفايـات فتوفـر على
اجلـمــيع عـنــــاء نقـلهــــا الــــى احلــــاويــــة او الــــى
)املـــزبلـــة( الـتـي صــــار مكـــانهـــا )كـل مكـــان( يف
احمللة، واذا لم يعـد باالمكان العـودة الى نظام
االكيــاس البالسـتيـكيــة جلمـع القمـامــة لهـذا
الــسـبـب او ذاك، فلـنعــد الــى نـظــام احلــاويــات
ونحمـي شوارعنـا من تطـاير وانتـشار القمـامة
علـى ارصـفتهـا وادميهـا )مـن الطـول لـلطـول(
ونكــون قـــد طبـقنــا فـعالً شعــار االمــانــة الــذي
تــــرفعـه يف كل مـكــــان وزمــــان )مـن اجـل بغــــداد

انظف(.
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شؤون الناس6
PEOPLE AFFAIRS

من أجل بغداد أنظف
يف صلب املوضوع

وكنا من قبل نرى
امانة )العاصمة(

توزع على
البيوت

واملطاعم
واحملالت اكياس

جمع النفايات
البالستيكية

السود صباحاً
فارغة، وتأخذها

مساءً مليئة
بالقمامة

والنفايات فتوفر
على اجلميع عناء

نقلها الى
احلاوية او الى

)املزبلة( التي
صار مكانها )كل

مكان( يف
احمللة

صايف الياسري

النجف/ عامر العكايشي

قطن
ال نـعـلـــــم ان كــــــــــــان بـعـــــــض
املـــســــؤولـني قـــــد وضعــــوا يف
آذانهـم قــطـنــــا فلــم يعــــودوا
يــــســتــمعـــــون الـــــى شـكـــــاوى

املواطنني وهمومهم.

مقاولة
الـعـــمـل يـجـــــــــري يف بـعـــــض
وزارات الـدولـة علـى طـريقـة

املقاولة وملدة اربع سنوات.

زيارة
الـتـيــار الـكهــربــائـي يف عــدد
مـن املـنـــاطـق يف العـــاصـمـــة

ـ

استـــشارات قـــانـــــونية

لقــــاء ســــــريع 

س- املـــواطن هـــاني مـجيــد حـميـــد من
بغـــداد بعـث بـــرســـالـــة يــســـأل فـيهـــا عـن
جــواز قـطـع سيــر املــرافعــة بـسـبب وفــاة

املوكل.
جـــائـــز

ج- جــائــز ذلك قــانــونيــا اذا طـلب وكـيل
املـدعي او املـدعــى عليه قـطع الـسيـر يف
املــــرافعــــة واسـتـنــــادا الــــى املــــادة 84 مـن
قــانــون املـــرافعــات املــدنـيـــة ولكـن لـيــس
للــمحـكـمـــــة ان تقــــرر قـــطع الـــسـيــــر يف
املرافعة وفق ادعـاء الوكيل بل ينبغي ان
تكلفه بابـراز ما يدعم دعـواه موثقا وان
تــدون االقـــوال بهــذا االدعــاء وتـثـبـت يف

محضر اجللسة.

مدير بيئة محافظة بابل:

جتـــــاوزات عىل الـبـيـئــــة قــــد تــــؤدي اىل كــــارثــــة!

ضيف الزاوية احملامي 
عبد اهلل اجليزاني

اخلــــفية العيــــن
بـغـــــــداد زائـــــــر ال يـعـلــن عــن

موعد زيارته.

فرص
كلـمـــا ازدادت فــــرص العــمل
للعـــاطلـني مـــالـت االوضـــاع

الى الهدوء ولكن.

كتاب
بعـض كتـاب العــرائض هـذه
االيام يلعـبون دورا خفـيا يف
متـشيـة معـامالت املـواطنني
والـــــسـعـــيـــــــد مـــن يـجـــــــد لـه
)عــرضحــاجلي(، يــده داخل

الدائرة.

املـواطنون يف اجملمع السكني رقم 5
احمللـــة 818 يف مـنــطقـــة الــسـيـــديـــة
يـدعون امانـة بغداد الـى ايجاد حل
ملــشكـلتـهم املـتمـثلــة بـقيــام الـبعـض
بـرمي انقــاض البنـايـات والنفـايـات
يف املــنــــطـقـــــــة املـقـــــــابـلـــــــة لـــــــدورهــم
الـــــسـكـــنـــيـــــــة الـــــــى ان شـكـلـــت تـالال
مــــرتـفعــــة وشـغلــت اغلـب املـــســــاحــــة
اخلــاليــة من الـبنـاء اضـافـة الـى ان
الــبعــض  صــــار يــــرمـي فــيهــــا جـثـث
احلـيــوانــات الـنـــافقــة وهـم يــدعــون
امــــــانـــــــة بغـــــــداد للــتـــــــدخل قـــبل ان
تـــــــزحف الـــنفــــــايـــــــات نحــــــو ابــــــواب

دورهم.

يف السيدية النفايات
تزحف نحو الدور السكنية

مدير بيـئة محافـظة بابل املـهندس كرمي
حــسـني ضـيف الــصفحـــة يف هـــذا العـــدد
سـألنـاه عـن مشـاكل الـبيئـة يف احملـافظـة

فأجاب:
تعــانـي احملــافـظــة مـن االهـمــال الـبـيـئـي
نـتيجــة للتجـاوزات الكـثيـرة الـتي حتـدث
وتـتــسـبـب بكـــوارث بـيـئـيـــة تـنـعكــس علـــى
املواطن مبـاشرة شط احللـة من االماكن
الـتـي يــرتــادهــا العــوائل مـن اجل قـضــاء
وقـت ممـتع فـيهـــا يف هـــذه االونـــة حتـــول
الـــى مكـــان لتـجمـيع الـنفــايــات واالزبــال
وهكـــذا هـــو احلـــال يف االمـــاكـن االخـــرى

خاصة يف املناطق السكنية 
- مع وجود وزارة للبيئة إال ان املواطن

لم يلمس بعد فعالياتها.
- الــوزارة لـم تــزل بعــد فـتـيــة ولـم تلق
الـدعـم املطلـوب الـبيئـة العـراقيـة بصـورة
عـامـة تعــرضت الـى دمـار شــامل وحتتـاج
للـكــثــيـــــر مــن العــمل والـــــدعــم وكـــــذلـك
التنـسيق ما بني اجلهات املعنية من اجل
بـيئـة عــراقيـة نـظيفـة، صـراحـة الـى اآلن
مـــا قــــدم لهـــذه الـــوزارة مــن امكـــانـــات ال

يتناسب وحجم املهمة املكلفة بها.
* هل لديكم صالحيات تنفيذية؟

- دائـــرة البـيئــة جهــة رقـــابيـــة وليــست
تــنفــيـــــذيـــــة واجــبهـــــا رصـــــد اخملـــــالفـــــات
واالضــرار احلــاصلــة ومفــاحتــة اجلهــات
ذات العالقــة للحـــد من هــذه الـتجــاوزات
لذلك نعـاني من مشاكل كبـيرة يف تنفيذ
القـــــــرارات والقــــــوانــني الــبــيــئــيــــــة أي ان
االهتمام بنظافة البيئة من حولنا عنصر اساسي يف دوام الصحة يف بيوتنا.هــنــــــالـك خـلل يف تـــنفــيــــــذهــــــا مــن قـــبل
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احــد اولـيــاء امــور الـطلـبــة مـن سكـنــة
شـــــــارع ابـــــــو طـــيـــــــارة يف الـــــــدورة بـعـــث
بـــرســـالـــة يقـــول فـيهـــا: ان عـــدم وجـــود
مــدرســة مـتــوسـطــة يف هــذه املـنــطقــة،
جعلـنـــا نـطـــالـب وزارة الـتـــربـيـــة بفـتح
مـدرســة متــوسطــة للبـنني والـبنـات يف
منطـقة ابـو طيـارة وذكر يف رسـالته ان
اوليــاء امــور الـطـلبــة يف هــذه املــرحلــة
يــسـتــصعـبـــون الـــذهـــاب الـــى مـنــطقـــة
اجلـمعـيـــة الـبعـيـــدة عــن دور سكـنـــاهـم
اضــــــافــــــة الــــــى الــــــوضع االمــنــي غــيــــــر
املستقر والتكلفـة املادية التي تزيد يف
اعبـائهـم املعيـشيـة ويـرجـون ان تـنظـر

الوزارة يف مطلبهم.

منطقة ابو طيارة يف الدورة
تطالب بمدرسة متوسطة

سلمـان شغـاتي مـن مديـنة الـصدر
قطاع 39 بعث برسـالة يقول فيها:
ان علــى دوائــر الـبلــديــة ان تـنـتـبه
الــى ان عـملـيــات حــرق الـنفــايــات
بــالقـرب مـن املنــاطق الـسكـنيــة له
مـن االضـــرار الــصحـيـــة مـــا يفـــوق
تكـدسها بـالقرب من هـذه االماكن
ويـذكـر يف رســالته ان امـانـة بغـداد
قـــد اتخـــذت مـن مـنــطقـــة الــســـدة
شـــــرق املـــــديــنـــــة مـكـــــانـــــاً لـــطــمـــــر
الـنفـــايــــات واملعـــروف عـن عـملـيـــة
الــطـمـــــر ان تغــطــــى بــطــبقــــة مـن
التــراب ال ان تتـرك بــدون تغـطيـة
وبعـــــد ذلــك يعــمـــــد الـــــى عــملــيـــــة

حرقها.

خطر حرق النفايات
قرب االحياء السكنية

تطالب وزارة
الرتبية بتعيينها

املواطنة سحر محمد عباس
تـنــــاشــــد وزارة الـتــــربـيــــة مـن
اجـل تعــيــيـــنهــــــا وتــــــذكــــــر يف
رسـالتـها بـانهـا حاصـلة عـلى
شهـــــادة الــبـكـــــالـــــوريـــــوس يف
الـلغـــــة االنــكلــيـــــزيـــــة لـلعـــــام
ــــــــدراســـي 2003-2004 مـــن ال
كليـة املأمون وانهـا من سكنة
مــنـــطقــــــة العـــــامـــــريـــــة وهــي
بحـــاجـــة مـــاســـة لـلحــصـــول
علــــى الــــوظــيفـــــة يف مجــــال
ــــــــس وان جــــمــــيـع الــــتـــــــــــدري
ــــــــاءت مـحــــــــاوالتـهــــــــا قــــــــد ب

بالفشل.
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املوضوع/ اجابة
نــشــرت جــريـــدتكـم بعــددهــا )727(
الـــصـــــادر يـــــوم 2006/7/24 شـكـــــوى
لفيف من أمناء اخملـازن يف الشركة
العامة لتجارة املواد الغذائية/ فرع
املـثنــى بـشــأن مخـصـصــات احليــازة
اخملـزنيـة.. نود تـوضيح االتـي حول

املوضوع:-
بعــــــد دراســــــة الـــــشـكــــــوى مــن قـــبل
املعــنــيــني بــــــوزارة الـــتجــــــارة والــتــي

تركزت على ستة محاور وهي:-
1-مخصصات احليازة اخملزنية

2-مخـصـصـــات الــطعـــام ملـن يـبقـــى
بعد اوقات الدوام الرسمي.

3-املـطــالـبـــة مبخـصـصــات خـطــورة
اسوة باحلراس والسواق.

ردود واجـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــات
5-اما الفقرة )6( فقد اعتمد مبدأ
تغيـير امـناء اخملـازن كل ستـة اشهر
لــظهــــور مالحــظــــات سلـبـيــــة علــــى
بعـض امـنـــاء اخملـــازن ومعـــاجلـتهـــا

مبا يلي:-
أ- مــــنـع الــــتـالعــــب مبــــــــــوجــــــــــودات

اخملازن.
ب-إكــتــــشــــــاف الـــنقـــص والـــتالعــب
بــــاقــصــــر فـتــــرة مــن خالل عــملـيــــة

االستالم والتسليم.
راجني نـشـر هـذا الــرد التــوضيـحي
يف جــريـــدتكـم شــاكــريـن ومقــدريـن

لكم حسن التعاون. مع التقدير

املكتب االعالمي
وزارة التجارة

ـ ـ

2-بــالـنــسـبـــة للـمخـصـصــات الــوارد
ذكـــرهــــا يف الفقـــرات )2 و3( فـــإنهـــا
مــــرهــــونــــة مبــــوافقــــة وزارة املــــالـيــــة
ولـيـــسـت وزارتـنــــا هـي الـتـي حتــــدد

صرف اخملصصات.
3-بــالنــسبــة للفقـرة )4( فـالـشـركـة
تـقـــــــوم بــــصـــــــرف ســـــــاعـــــــات الـعــمـل
االضـــايف حـــالـيـــاً حــســب تعلـيـمـــات
وزارة املالية املبلغة اليها عن طريق

وزارة التجارة.
4-امـــا بـــالـنــسـبـــة لـلفقـــرة )5( فـــإن
منح الـسـواق الـذين حــافظـوا علـى
سـياراتهـم مبلغ 250000 دينـار فقد
كــــان مبــــوجـب تـعلـيـمــــات االمــــانــــة
العــــامـــــة جمللـــس الـــــوزراء وال دخل

لوزارتنا باملوضوع.

4-املـطــالـبـــة مبخـصـصــات ســاعــات
العمل االضايف.

5-املــطــــالـبــــة بــتخــصـيــص مـبـــــالغ
كــــــالــتـــي دفعــت ملــن حــــــافــــظ علــــــى
سيارته وشـمول امناء اخملازن مبثل

هذه املبالغ.
6-االعتـراض على عمليـة استبدال

امناء اخملازن كل ستة اشهر.
ونــــــدرج ادنــــــاه ردنـــــــا علــــــى احملــــــاور

اعاله.
1-ان الشـركـة العـامـة لتجـارة املـواد
الغـذائية كـانت تصـرف مخصـصات
مـتعــددة حـسـب االختـصــاصــات إال
ان صــدور املنـشــور رقم )1( بــالعـدد
797/104 يف 2004/1/19 قــــد اوقف

صرف كافة انواع اخملصصات.

نتـمنـى لــوزارة االتصـاالت كـل النجـاح
يف مسـاعيهـا من اجل اصالح خـطوط
الهـواتف الـتي كثـرت الـشكـاوى حـولهـا
وال جنــانـب الـصــواب حـني نــذكــر بــأن
العاملـني فيها جتـاوبوا جتـاوباً مـثمراً
مع اغلـب الـــشكـــاوى الـتـي وردت علـــى
صـفحـــــات جـــــريـــــدة "املـــــدى" وقـــــامـــــوا
بــاصالح مــا ميكـن اصالحه وانـطالقــاً
من تقـديـرنـا جلهـود هـذه الـوزارة البـد
لـنــا ان نــشـيــر الــى ظــاهــرة قـــد تكــون
مخـفيــة علــى املـســـؤولني فـيهــا ونـحن
علـى ثقـة تـامـة بـأنهم سـيعملـون علـى
تالفـيهــا مــسـتقـبالً الـظــاهــرة متـثلـت

الـسيديـة اذ شكا الـكثير مـن املواطنني
تعمد عمـال الهاتف يف قطع االسالك
مـن اجل حـث املــواطـن علــى الــذهــاب
الـيهـم ودفع مـبلغ مـعني العــادة ربـطه
ثــانيـة وقـد اتخـذ بعـض العـاملـني من
هـــذه الـطـــريقـــة عـمالً يـــزاولـــونه بعـــد
ــــــى طــــــريـقــــــة ــــــرســـمـــي عـل ــــــدوام ال ال

)يطقطق بعد الدوام(.
مـــــــــا يـهـــم ان وزارة االتـــــصـــــــــاالت مـــن
الـوزارات العـاملـة بهمــة ونشــاط ولكن
املطلـوب منها مـراقبة بعـض العاملني
مـن ذوي الـنفـــوس الــضعـيفــــة لكـي ال

يقوموا بتشويه عمل الوزارة.
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بقيام البعـض من منتسبـي وبعمليات
اشبه ما تكون باملتـاجرة غير الشرعية
بخـطـــوط الهـــواتف فـــاملـــواطـن الـــذي
ـــــديه خــــط ال يعـــمل بــــســبــب عــــطل ل
الـكــــابـيـنــــة مــــا علــيه ســــوى ان يــــدفع
لعـامل الـبدالـة مبلغـاً معيـناً مـن املال
مقـابل ربط اخلط علـى كابيـنة اخرى
عاملـة مما يعني ذلـك ان مواطن آخر
قـد تـعطل لـديه الهـاتف بعـد ان ابـدل
ـــــة اخـــــرى، بخـــط آخـــــر ومــن كـــــابــيــن
فـالعديـد من سكنـة منطقـة العامـرية
يشـكون مـن هذه الـظاهـرة هذا جـانب
ويف جــانـب آخــر وخــاصــة يف مـنـطقــة

ـ
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خطـوط هـاتف ال تعـمل إال بـ"املعلـوم"!
رســــالــــة العــــدد

علــيه قــبل ان تــتحــــول الــــى ارض جــــرداء
احـــــد املـــسـتـثـمـــــريـن اخـــــذ علـــــى عـــــاتـقه
تـطـويـرهــا وجعلهـا مـركـز جــذب للعــوائل

لقضاء اوقات ممتعة فيها.

املـواطنني الـذين كانـوا خارج العـراق ولقد
اسـتـثـمــروا امــوالهـم يف بـنــاء كــازيـنــوهــات
اضـافت اجواء رائعـة اضافـة الى االهـتمام
بحــديقــة النـسـاء واعــادتهـا الـى مـا كــانت

آليات ودعم مادي.
* هل لــــديكـم خـطـط اسـتـثـمـــاريـــة علـــى

ضفاف شط احللة؟
-نتعـاون مع بـعض املـستـثمــرين وهـم من

اجلهــات املعـنيــة بــالـتنـفيــذ وصـالحيــاتنــا
كـجـهــــــــة مــــــســــــــؤولــــــــة تــــــــوجـــيـه االنــــــــذار

للمخالفني.
*املـركبـات وخـاصـة القـدميـة منهـا مصـدر
خـطيـر مـن مصــادر التلـوث مـا االجـراءات

املتخذة بهذا اجلانب؟
-هـنــــالـك قــــرارات مــــركــــزيــــة لــتاليف هــــذه
املشكلة ومنها قرار مجلس الوزراء االخير
بـتسقـيط الـسيـارات من مـوديل 1975 ومـا
دون نـــامل مـن هـــذا القــرار ان يــســاهـم يف

تخفيف االضرار البيئية.
*معـامل الطـابوق، امليـاه الثقيلـة، تصنيع
الـفـحــم لـهـــــــا مـــــشـــــــاكـلـهـــــــا الــتــي ال تـقـل
خـطــورتهـــا عن خـطــورة عــوادم الــسيــارات

القدمية كيف تتعاملون معها؟
-رصـــدنـــا هـــذه الـظـــواهـــر مـنـــذ الـبـــدايـــة
فــــــالعــــــاملـــــون يف تـــصــنـــيع الـفحــم مـــثالً
جتـاوزوا علـى الـبيئـة بتـدميـرهم االشجـار
يف منـطقـة احملــاويل وجـبلــة وغيـرهــا من
املنـاطق اخلضـراء فـاحتنـا مـديـريـة زراعـة
بـابل بهذا الشـأن وبدورها قـامت مبفاحتة
محــــافــظــــة بــــابـل والقــــوات الـبــــولـنــــديــــة
املتـواجــدة يف املنـطقــة لكن وحلــد اآلن لم
يــتخـــــذ أي اجـــــراء كفــيل بـــــايقـــــاف هـــــذه
الـــظـــــاهـــــرة مـجلــــس احملـــــافـــظـــــة كـجهـــــة
تــشـــريعـيــة يـتعـــاون معـنـــا ولكـن الـتـنفـيــذ
بـطيء بالنسبة ملشـاكل املياه الثقيلة نحن
نعلـم كل العـلم بــأن الــدوائــر ذات العالقــة
تعـمل بــامكــانــات قلـيلــة وال ميكـن لهــا ان
تسـاهـم مسـاهمـة فـاعلــة يف القضـاء علـى
املــشكلـة لـم تتـوفـر لــديهــا االمكـانــات من

ميسان/ محمد احلمراني
يعــتــبـــــــر املعــــــاقــــــون مــن الـــــشـــــــرائح
االجــتــمـــــاعــيـــــة الــتـــي دفعــت ثــمــنـــــاً
حلـروب عبـثيـة رسـمت قـسـوتهـا علـى
العديـد من الشباب وتـركتهم يعانون
من عـوق مــزمن رمبــا يعيق اسـتمـرار
حـيـــاتهـم بـصــورة طـبـيعـيــة. )املــدى(
الــتقــت بعـــض املعــــاقـني يف مـيـــســــان

للتعرف على مشاكلهم ومعاناتهم.
)احمـد رشك 33 عام( فقـال:تعرضت
الى عوق بقطع قدمي اليسرى اثناء
احلـرب االخيرة، وانـا االن عاطل عن
العــمل وال أمــــارس حـيــــاتـي بــصــــورة
طبيعية النني الامتلك املال ومازلت
بال زوجـــة وامتـنـــى مــن احلكـــومـــة ان
تـسعــى إلدراجي مع معــوقي احلـروب
الــــــذيــن يــــســـتلــمــــــون رواتـــب. يقــــــول
)قــاسم بـريـسم( وهـو معـاق يف حـرب
اخلليج الـثانـية تـعرضـت الى اصـابة
ادت الـى قطع يـدي اليمـنى ولـم يتم
صــرف راتـب لـي وتــاخـــرت معـــاملـتـي
ويف النهـايـة قـالـوا لـي انك تعــرضت
الـــــــى طـلـق نـــــــاري يف االنـــتـفـــــــاضـــــــة
األذاريـــة وانـك تكـــذب ولـم يعـطـــونـي
راتبـا فاضـطررتُ الـى ان افتح مـقهى
صـغـــيــــــــر قــــــــرب احــــــــد الــكــــــــراجــــــــات
يسـاعـدني فـيه اوالدي احمـد واسعـد
وهــذه املـهنــة شــاقــة علــى رجل معــاق

مثلي.
يف احلـي الــصـنـــاعـي وســط العـمـــارة
تعـرفنـا علـى شـابني معـاقـني يعمالن
يف تـــصلــيح اطــــارات الـــسـيــــارت قــــال
احـــدهـم واسـمه احـمـــد : لـــدي عـــوق
طفـولي وهو شبه شـلل تام للقدمني،

هنــاك اهمــال كـبيــر فـتيــات معــاقــات
يتعـرضن الى االهـانة من قبل االهل
او بعـضهن ممن تـزوجنَ يكُنَّ عـرضة
للــطالق وكــــأن املعـــاق بـال حقـــوق يف
احلـــيـــــــاة او قـــــــوانـــيـــني تـــــــدافـع عـــنـه
واضــافت: ان بعـض املعـاقـات يـاخـذن
رواتب من الرعـاية االجتمـاعية وهي
رواتـب رمــــزيــــة المتـكــن املعــــاقــــة مـن
شـراء مالبس ملدة فـصل واحد فكيف
وهـي تــريــد ان متــارس حـيـــاتهــا مـثل
باقي البـشر.يف شوارع العمارة بحثت
عن دائـرة لرعـاية املعـاقني او جمـعية
لـــيحـــــدثـــــونــي عـــن املعـــــوقـــــات الــتــي
تواجههم وعن االحصـائيات االخيرة
ولكـنـنـي لـم احــصل علـــى أي عـنـــوان
الالفتة. احـد املعاقـني واسمه )رافد(
قال لـقد كـانت هنـاك رابطـة لرعـاية
املعــاقني ولكـن لم يــدعمهـا احــد ولم
تـــصـلهـــــا مــــســـــاعـــــدات مــن اجلهـــــات
احلـكــــومـيــــة او مـنــظـمــــات اجملـتــمع
املـــدني فــأحـســست بــان عـملهـــا غيــر
فـــاعل ولـيــس لـــديهـــا مقـــر ،لـــذا..لـم
تعـــــــد تعـــمل . االهــمـــــــال والعـــمل يف
املهـن الـــشــــاقــــة هــي العـــــوامل الـتـي
يـــــــشـــتــــــــــرك فـــيـهــــــــــا الــكـــثـــيــــــــــر مـــن
املعـــاقني،عـلمــا بــان اغـلبـهم بــاوضــاع
مــاديــة وصـحيــة سـيئــة وهـم بحــاجــة
لتـدخل الـدولـة القـامـة مـركـز صحي
لـــرعـــايــتهـم وكــــذلك متـنــــى الكـثـيـــر
مــنهـم وخـــاصـــة ممـن لـيـــس لــــديهـم
رواتب الــى اعطـائهـم رواتب معقـولـة
ولـيـــسـت رمـــــزيـــــة ،الن هـــــذه املـبـــــالغ
املالية سـتسهم يف اعانتهم على امور

حياتهم.    

الميكـنـنـي ان اقف علـيهـمــا واضـطــر
الــى ان اعتمـد علـى يـدي يف احلـركـة
ولـكــن هـــــــذا ال يجـعلــنـــي اجلـــــس يف
الـبـيـت فكـــرت مع اخـي املعــاق ايـضــا
الــــــى فــتـح محـل تعـــــــديل وتــــصلـــيح
كمـاليـات الـسيـارات: أخي يعــاني من
التـواء يف اليـدين ولـكنه يعـمل بهمـا
ويجـيد اشـياء اليجـيدهـا الكثيـر من
االصحــاء.: احمــد يقــول كنــا نتــوقع
بعد سـقوط الدكـتاتور ان تـدخل الى
الـبلـــد بعـض املـنـظـمـــات الـتـي تهـتـم
بـــشـــــؤون املعــــاقـني ولـكـن لـالسف لـم
تـتــصل بـنـــا أي جهـــة ونحـن اعـتــدنــا
االعـتمـاد علـى انفــسنـا والنـريــد من
احــــد. احـمــــد يــضـع نعــــاله يف يــــديه
وميـسك ادواته بــاسنـانه ويـتنـقل من
ســيـــــارة الـــــى اخـــــرى لــيــصـلح زجـــــاج
الـــــســيـــــــارت او مفــــــاتـــيح االبــــــواب او

اجلوانب البالستيكية املكسورة.
شـابــة اسمهـا نـاديـة )30 عــام( بتـرت
قــدمـيهــا بــسـبـب حــادث سـيــارة وهـي
منـذ خمـسـة اعــوام جليـسـة الكـرسي
املـتحـــرك يف منــزلـهم الــواقـع يف حي
املـعلـمــني القــــدمي قــــالـت :يف جـمــيع
انـحـــــــاء الـعـــــــالـــم هـــنـــــــاك اهـــتـــمـــــــام
بــاملعــاقـني وبعـضـهم يــدخل يف دورات
تعلـيم حــرف والبعـض االخـر يـدرس
الـى ان يحصـل على شهـادة تعيـنة يف
احليـاة وهنـاك منــاذج وامثلـة مميـزة
حتى لدى بـلدان اجلوار . لدي جهاز
انـتـــرنـت واجتـــول بـني مــــواقع مهـمـــة
واكتشفت بان املعاقني يف العالم لهم
دور كـبـيــــر يف احلـيــــاة اليخـتـلف عـن
االصحــــاء ولـكــن لالسـف  يف بلــــدنــــا

معاقو ميسان .. مهنهم صعبة وامهاهلم بال مربر

شهادات عليا ورواتب
التـربيــة

عـدد مـن حملـة الـشهـادات الـعليـا )املـاجـسـتيـر
والـــدكتـــوراه( يف وزارة التـــربيــة بـعثــوا بــرســالــة
يـشكــون فيهـا عــدم احتـسـاب شهـاداتهـم العليـا
ألغــــــراض الــــــرتــب أســــــوة بــــــزمـالئهــم يف وزارة
الـتعـليـم العـالـي، ويقـولـون ايـضـا يف رســالتـهم
إنهـم يـــشعــــرون بــــالغـنب وعــــدم املـــســــاواة هــــذه
ويأملـون من السيـد وزير التـربية معـاجلة هذه
القضـية وشـمولهـم بقانـون اخلدمـة اجلامعـية

حتقيقا للعدالة.

عـــــــدد مــن اهـــــــالــي احملـلـــــــة 640 يف
منـطقـة العـامـريـة يـشكــون تكـدس
الـنفــايــات امــام دورهـم وانهــا تـبقــى
لفـتـــرات طــــويلـــة دون ان جتـــد مـن
يـــــرفـعهـــــا وان دائـــــرة الـــبلـــــديـــــة يف

املحلة 640 يف العامرية وتكدس النفايات
العامـرية قد اهمـلت متاما الـعناية
بـــاملـنـــاطـق فال عـمـــال وال سـيـــارات
معــــدة لـتـخلـيــص املــــواطـنـني مـن
االوضـاع املزريـة التـي صارت علـيها

املنطقة.

عطـل هاتـف
صـــــــاحـــب الـهـــــــاتـف املـــــــرقـــم
5752759 منـطقـة العـامـريـة
يـــشـكــــو عـــطل هــــاتـفه مـنــــذ
اســـابــيع ويـنـــاشـــد الــشـــركـــة
العـامــة لالتصـاالت لالسـراع

باصالحه.

املــواطـن فــرحــان حــامت شــرهــان
من مـدينــة الصـدر بعث بـرسـالـة
ينتقد فيها الدوائر الرسمية من
نـــاحيــة اسـتغالل املــواطـن يقــول

فيها:
ان ذوي الـــــشهــــــداء هــــــذه االيــــــام
يتعـرضـون الـى ابتــزاز واستغالل

بعض الدوائر واالستامرات الومهية
يـــــــــرتـــبـــــط بـعـالقـــــــــة مـع بـعـــــض
املــوظفني يـتم االتفـاق فـيمــا بني
االثـنـني البـتـــزاز امـــوال املـــواطـن
الذي جـاء يطلب املـساعـدة. هذه
الظـاهرة مـوجودة ومـستشـرية يف
اغلـب دوائر الدولة التي هي على

متاس مباشر مع املواطنني.

الــدوائــر الــرسـمـيـــة ذات العالقــة
مـن خـالل االيعـــــاز لهـم بـــشـــــراء
اســتــمــــــارات وفـــــــايالت وان هــــــذه
االسـتمــارات وغيـرهــا من االوراق
غـــــــالــبـــــــاً مـــــــا تـــــــرمـــــــى يف سـالل
املهـمالت اذ ان الغــايــة مـنهـــا هي
فـــائـــدة الـبــــائع الـــذي دائـمـــاً مـــا

النقل اخلاص يف باب املعظم
رغـم وجـــود كـــراج مـنــظــم للـنـقل اخلـــاص يف بـــاب
املـعــــظــم إال ان بـعــــض اصـحـــــــاب ســيـــــــارات الــنـقـل
يفضلون الوقوف مقابل مدرسة الغربية املتوسطة
وبــشـكل غـيــر نـظــامـي عالوة علــى جتـمع الــســواق
واملــارة امــام مــداخل الـشــوارع املــؤديــة الـــى الكــراج
العـام فلمـاذا ال تفرض غـرامة علـى هؤالء الـسواق
اخملـالفـني لتعـليمـات تـواجــدهم داخل الكـراج هـذا
اوالً وثــانيـاً ملـاذا ال تـعمل ادارات الـنقل اخلـاص يف
اصـــدار تعلـيـمــات مــشــددة تـطــالـب فـيهــا الــســواق
بــالــدخــول الـــى الكـــراج؟.. ام ان واجبـهم يـنحـصــر

فقط يف استالم االجور من السائق؟
املواطن/ ابو احمد

جهـاز القلـب بال بطاريـات
املواطـن فاضل صـالح من بغـداد بعث بـرسالـةٍ يثنـي بها
علـى اخلـدمـات والـرعـايـة الـتي يـحظـى بهـا املــريض يف
مسـتشفـى ابن الـبيطـار جلراحـة القلب ولكـنه يشـير يف
رسـالته الـى ان املـرضـى الـذيـن يطلـب منهـم ربط جهـاز
الهـــولـتـــر لـبـــرمجـــة حـــالــــة القلـب يعـــانـــون كـثـيـــراً مـن
احلـصول علـى البطـاريات االربع املـستخدمـة يف اجلهاز
تــــوم )SEE MC( الــــذي يـتـــطلـب مــنهـم اخلــــروج مـن
املستـشفى للبحث عـنها خاصـة وانهم مرضـى ومتعبون
وليـس من املعقـول علـى اجلهـة الـتي اشتـرت اجلهـاز ان
تكون عـاجزة عن توفير بطاريات له، علماً بان سعر اربع
بطـاريــات منهــا ال يتجـاوز الـ)2500( دينـار نتـمنـى علـى
هــذا املــستـشفــى تاليف هــذه احلــالــة البــسيـطــة وتــزويــد

املريض باجلهاز مع بطارياته.


