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يف صلب املوضوع

مـنهـــاجـنـــا علـمـي وخـــدمـــاتـنـــا للــطلـبـــة جمـــانـيـــة

الزهور ومداخل بغداد
تـدخل عــواصم العـالم املـتلمـسـة طـريقهـا
ال ـ ــى احلـي ـ ــاة االكـث ـ ــر اش ـ ــراقـ ـ ـاً وحت ـض ـ ــراً
وتقـدم ـاً وجمـاالً ،علـى الـســواء منهــا تلك
الـتي وجلت ابـواب احلسـن ،او التي تـدقهـا
اليــوم ،وستـدخلهـا غـداً ،فـتلمـس بـالـنظـر
والــنف ــس روح ورَوْح اجلـمـ ــال يف ف ـضـ ــاءات
مـ ــداخـلهـ ــا ،زهـ ــوراً واعـنـ ــاب ـ ـاً وظـالً ظلــيالً
وش ــوارع ف ـســيح ــة ،ورمبـ ــا سعــت بعــضه ــا لــتل ـطــيف
اجــوائهــا ومنــاخهـا ،انــارة وتبـريـداً ،وتــدفئــة منـذ ان
تـضع قـدمـك يف خطــوتهـا االولــى علـى أي مـن تلك
املداخل.
صايف الياسري
امـ ـ ـ ــا نح ــن ..يف بالدن ـ ـ ــا
ذات الـ ـشـم ــس احمل ــرق ــة
واالج ـ ـ ـ ـ ــواء امل ـكـفـه ـ ـ ـ ـ ــرة
بغداد بدالً
املـغبــرة الكــاحلــة صـيف ـاً
من اريج
وشـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــاءاً ،فـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــدخـل
عرائش
ع ــاصـمـتـنـ ــا (يحـ ــرسه ــا
اهلل) م ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ــع
جنينات
م ــداخله ــا ،وانت مـجبــر
االزهار،
علــى الــرســو يف مــرافـئ
بح ـ ــر القـمـ ــامـ ــة الـ ــذي
روائح العفن
يـحـ ـي ـ ــط بـه ـ ـ ـ ــا م ــن كـل
وجيوش
اجله ــات ،ب ــوابـ ــة بغ ــداد
من
البكتريا
ال ـشـم ــالـي ــة ت ـسـتقـبـلك
وال ــى مييـنهــا ويـســارهــا
شتى
مكبــات النفـايــات حتتل
االصناف
االف الــدومنــات وحتفل
بـالعجـائب والغـرائب من امـواج القمـامــة املتالطمـة
واالدهـى انهـا مـسكـونـة بـشـريـاً ،وال يخـتلف الـوضع
جنـوبـاَ وال شـرقـاً وال غـربـاً ،فـاذا هـبت الــريح من أي
اجتاه ،حـملت معهـا الى احـياء بـغداد بـدالً من اريج
ع ــرائــش جـنـيـن ــات االزهـ ــار ،روائح الـعفـن وجـي ــوش
البكـتريـا من شتـى االصنـاف ،وسخام احلـرائق التي
تنـشبهـا اجلهـات الـرسميـة وهي حتـاول الـتخلص او
الـتـقلــيل مـن اذى مـ ــد القـم ــامـ ــة يف بح ــره ــا ال ــذي
يـطــوق بغــداد مـن كل نــاحـيــة ،ال نـطـمح مـن امــانــة
بغــداد وهي املـسـؤولــة عن جتـميل عــروسنــا البـاذخـة
بغ ــداد ،ان مت ــد ان ــابـيـب املـي ــاه الـب ــاردة يف كل ش ــوارع
الع ــاصم ــة ،وان تنـفح كل ســاح ــة بنــافــورة وان تـضع
تكنـولـوجيـا مشـروع تبـريـد جـو طـوكيـو صيفـاً الـذي
نفــذه مجلــس تطـويـر العــاصمــة اليـابــانيـة ،مـوضع
التـنفيـذ لتـغييـر هـويـة آب اللهـاب يف بغـداد ،ولـكننـا
نـطمح مبـشــروعيــة مقبـولـة ان نفـتح اعيـننــا ونحن
نـدخل عاصمتـنا احلبيبـة على منظـر زهرة وال بأس
بنور جنمة بدل املصابيح ،ولكن مع نسمة شذية.

بابل /محمد هادي

ضيفة الصـفحة هي املهندسة
صبـا عبـد اإلله حـبيب مـديرة
مـنـتـ ــدى الـ ــرعـ ــايـ ــة الـعلـمـيـ ــة
الـت ــابع ملــديــريــة شـبــاب ب ــابل
وهــو من املـنتـديــات النــاشطـة
يف مجـ ــال الـ ــدورات الـعلـمـيـ ــة
للــطلـبـ ــة وجلـمــيع الـ ــراغـبـني
عل ـمـ ـ ـاً ب ـ ــأن ج ـم ــيع ال ـ ــدورات
مجـان ـاً ،تقــول صبـا وبـاشـرنـا
أولـ ــى اخل ـطـ ــوات يف تـ ـشـ ــريـن
األول  2005ومت وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
اخلـط ــوط الع ــريـضـ ــة للعـمل
وتقـ ـس ـيــم امله ـ ــام وم ـن ـ ــاقـ ـش ـ ــة
املنهاج املركزي .
مـا مــدى التعـاون بـينكـم وبني
رئاسة اجلامعة؟
متـت مفـاحتـة رئـاسـة جــامعـة
بـ ـ ــابل وجـ ـ ــرى االتفـ ـ ــاق عل ـ ــى
وضـع أس ـ ـ ــس لـلـ ـتـعـ ـ ـ ـ ــاون ب ــني
املنتـدى والكليـات الـعلميـة يف
اجلـامعـة وقـمنـا بـزيــارات لهم
وااللــتقـ ــاء بـ ــال ــطلـبـ ــة وشـ ــرح
سبل عملنـا واألقسام العلمية
يف املـ ـن ـ ــت ـ ـ ـ ــدى والـ ـت ــي تـق ـ ـ ـ ــدم
اخلــدمــة مجــان ـاً لـلمـش ــاركني
وإعـالمـهــم ب ـب ـ ـ ــدء مم ـ ـ ــارس ـ ـ ــة
الـن ـش ــاط وحـثهـم عل ــى زي ــارة
املنتدى واملشاركة يف أنشطته.
مـاذا عن مـديـريـة تـربيـة بـابل
؟
حـقـق ـن ـ ـ ــا لـق ـ ـ ــاءً م ـث ـم ـ ـ ــراً مـع
د.ح ـمـ ـ ــادي الع ـ ــوادي امل ـ ــدي ـ ــر
العـام لتربية بـابل الذي أبدى
اس ـ ـت ــع ـ ـ ـ ـ ــداده لـل ـ ـتـعـ ـ ـ ـ ـ ــاون مـع
املنتـدى بعـد أن استمع لـشرح
واف لـعـ ـمـلـه وأق ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــامـه ومت
تــزويــدنــا بـكتــاب مـعنــون إلــى
ج ـم ــيع امل ـ ــدارس ال ـث ـ ــان ـ ــوي ـ ــة
واملهنيـة يف احملافظـة لتسهيل
مهمتنا.

حـصــة املــواطـن مـن خـالل دفعه الــى
تـ ــركهـ ــا للـ ــوكـيـل بعـ ــد ان يـيـ ــاس مـن
احلصول عليها بـدعوى عدم تسلمها
وه ــذه ال ـطـ ــريق ــة شـ ــائع ــة اآلن وه ــو
يـ ـ ــدعـ ـ ــو وزارة ال ــتجـ ـ ــارة الـ ـ ــى فـ ـ ــرض
الـ ــرقـ ــابـ ــة والــتفـتـيـ ــش علـ ــى هـ ــؤالء
الوكالء.

منتسبو وزارة البلديات واملخاطر األمنية
مـواطن (حتـتفظ اجلـريدة بـاسمه) بعـث بشكـوى يذكـر فيهـا إن منتـسبي وزارة
الـبلديـات يعانـون هذه االيـام التـردي االمنـي الذي يحـيط مببـنى الـوزارة وانها
تهــاجم بـالقـاذفــات بني اونـة واخـرى ممــا جعل املـنتـسـبني يف حـالــة من الـذعـر
خ ــاص ــة ان الـبعـض مـنهـم ق ــد خــطف ام ــام اعـيـنهـم ان اخلـط ــر يـته ــددهـم يف
مجيئهـم وذهابهـم لذلك فـانهم يـطالبـون بايجـاد احللول املـناسبـة اما بتـوفير
احلماية الكافية او نقل املبنى الى منطقة أكثر امناً.

تـــقـــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــر

البعض من الوكالء يستحوذ
عـىل حصـة املــواطن الـتمـويـنيـة
املــواطـن عـبــد الـصـمــد عـبــد الــرزاق
بعث بـرسالـة يشكـو فيها سـوء تعامل
وكـالء احل ـ ـص ـ ـ ــة ال ـت ـم ـ ـ ــوي ـن ـي ـ ـ ــة مـع
امل ــواطـنـني يف مـنــطقـتـي املـ ــواصالت
والشـرطـة الـرابعـة ويـذكـر يف رسـالته
إن البـعض منهـم يسلك طـريقاً غـير
م ـش ــروع مــن اجل االســتحـ ــواذ عل ــى

مــيـــــاه الــــرشب املهـــــدورة
نـسـمع كـثيــراً عـن معــانــاة دائــرة مــاء
بغـ ـ ــداد يف اعـ ـ ــداد وتـ ــصف ـيـ ـ ــة امل ـيـ ـ ــاه
وجهودها احلثيثـة يف توفيره وخاصة
لــسكــان ج ــانب الــرصــافــة مـن بغــداد
الــذي يعــاني الـشحــة الــدائمــة ..وإال
اننـا نالحظ الـهدر النـاجم عن تكـسر
االنــانبيـب وهشـاشتهـا وهـذا يـعني ان
ال ـ ــدائ ـ ــرة امل ـ ــذك ـ ــورة لــم ت ـت ـ ــابـع تلـك
االنـ ــابـيـب بـتـبـ ــديـلهـ ــا او صـيـ ــانــتهـ ــا

مـديـرة مـنتـدى الـرعـايـة العلـميـة يف بـابل:

لقاء سريع مع

فهنـاك منـاطق عـديـدة من الـرصـافـة
يجـري فيها املاء الصـالح للشرب الى
منهـوالت اجملاري ومـن هذه املـناطق-
حــي ال ـب ـن ـ ــوك ،اس ـ ــواق االعـ ـظ ـم ـي ـ ــة
الـشعـبيـة -ســوق راغبـة خـاتــون -فهل
ال ــتق ـتــت الـ ـ ــدائـ ـ ــرة الـ ـ ــى م ــثل هـ ـ ــذا
الهدر!..؟
املواطنة
ام محمد

هل زرمت هذه املدارس؟
نعـم متـت زي ـ ــارة الع ـ ــدي ـ ــد مـن
املـ ـ ــدارس ال ـثـ ـ ــانـ ـ ــويـ ـ ــة لل ـب ـنــني
والـبنات كـذلك املدارس املهـنية
ثـم اسـتقـبل املـنـت ــدى ع ـش ــرات
الطالب يف دوراتـه التي نـظمت
وكـانت استجـابتهم مفـرحة إال
أن طموحنا أن تكون اكبر.

الى صحيفة املدى
م/اجابة
نهديكم حتياتنا..
اشــارة الــى مــا نـشــرته صحـيفـتكـم الغــراء
بـع ـ ـ ـ ـ ــدده ـ ـ ـ ـ ــا ( )873يف  2006/10/3حتـ ــت
عنوان (هـواتف عاطلة )..نـود اعالمكم ما
يلـي-1 -:مت اصـالح الك ــابـيـن ــات امل ــرقـم ــة
( )48 ،46 ،42واملغذيـة لهواتـف احمللة 957
التي تقع ضمن الرقعـة اجلغرافية لبدالة
الـزعفرانية وجميع الهواتف تعمل بصورة
جـيدة-2 .يـرجى تـزويدنـا بأرقـام الهـواتف
العـاطلـة وعنـاوينهـا الكـاملـة ليـتسـنى لـنا
اجراء الالزم باصالحها .مع التقدير..
م /اجابة
نهديكم حتياتنا..
اشــارة الــى مــا نـشــرته صحـيفـتكـم الغــراء
بـع ـ ـ ـ ـ ــدده ـ ـ ـ ـ ــا ( )870يف  2006/9/27حتـ ــت
ع ـنـ ـ ـ ــوان (وصلــت الـك ـي ــبالت ولــم ت ــنف ـ ـ ــذ
الوعود )..نود اعالمكم ما يلي-:
ان عــطل هـ ــواتف حـي الـ ــداخلـي ــة ب ـسـبـب
وجــود عــارضــة يف الكــابـينــة ( )51املغــذيــة
لـلهـ ـ ــواتف ح ـيــث تع ـ ــرضــت ال ـ ــى اع ـم ـ ــال
تخــريب ولعـدة مـرات هـذا بـاالضـافـة الـى
تعـرض العـديـد من منـتسـبينـا الـى القتل
يف تلـك املنـطقــة ممــا تعــذر علـينــا ارســال
كـ ـ ـ ــوادرنـ ـ ـ ــا الصـالح الـعـ ـ ـ ــارضـ ـ ـ ــة وسـ ـيـ ـت ــم
اصالحها حال استتباب االمن هناك.
مع التقدير..
سمير علي احلسون
ء/مدير قسم العالقات واالعالم
الشركة العامة لالتصاالت والبريد

الى /صحفية املدى الغراء
م/اجابة
نهديكم اطيب التحيات..
اشارة الـى ما نشرته صحيفتكم الغراء يف
عددهـا ( )807الصـادر يف  2006/8/2حتت

شباب يتصفحون الشبكة العنكبوتية يف احد مقاهي االنترنيت

ريـاض األطفـال ..بـوابـة اوىل للـرتبيـة واملعـرفـة
حتقيق /غازي املنشداوي
ري ــاض االطفــال او جـن ــة االطفــال
هـي محـطــة تــوجـيهـي ــة وتعلـيـمـيــة
لتـاهـيل االطفــال والبــراعم الــذين
هـم بعمر الـزهور لتـنشئتـهم وبلورة
افك ــارهم ب ــالتــوجـيهــات الـســديــدة
واملعـ ــرفـ ــة الـتـعلـيـمـيـ ــة والـتـ ــربـيـ ــة
النفـسيـة واالجـتمـاعيـة السـتقبـال
امل ـ ــرحلـ ــة االبـتـ ــدائـيـ ــة والـتـي هـي
م ـ ـ ـ ــرحـل ـ ـ ـ ــة االع ـ ـ ـ ــداد الـ ـتـعـلـ ـيـ ـم ــي
احلقيقي للطفل.
تق ــول امل ــربـي ــة سـم ــاه ــر اجلـب ــوري
(مـعل ـم ـ ــة يف روض ـ ــة الـ ــسع ـ ــادة) ان
العلم احلديث اثبت اهمية السنني
األربع االول ـ ـ ــى للـ ـطـفل ل ـتـكـ ـ ــويــن
شخـ ـص ـي ــته وك ـيـ ـ ــانه ل ـ ــذلـك ف ـ ــان
التاكيـد على التعليم والتسلية هي
ب ــداي ــة ه ــذه امل ــرحل ــة الـتـي ت ــسهـم
ب ـصـ ــورة فع ــالـ ــة يف بلـ ــورة وتك ــويـن
الـطفل لـتكــوين شخـصيـته وكيـانه
لــذلك فــان التــأكيــد علـى الـتعلـيم
والتــسليــة هي بـدايـة هـذه املـرحلـة
التي تـسهـم بصـورة فعـالـة يف بلـورة
وتكــويـن الــطفل وجـعل شخـصـيـته
اكثر تطـور ًا البراز مهـاراته وخبراته
االس ــاسيــة مــؤك ــدة اننــا قــد نــواجه
بـعـ ــض ال ـ ـصـعـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــات مـع الـعـ ـ ـ ــام
ال ـ ــدراســي ب ـ ـس ـبــب تـعلـقهــم ب ـ ــاالم
وبــالبـيت ولـكن يـوجـد متـايـز كـبيـر
لـدى بعضهم االخـر فهنـاك اطفال
لهم شخـصيتهم القـوية منـذ اليوم
االول باملقابل نحتاج الى وقت لكي
يتعـود الـطفل علـى اجـواء الـروضـة
لـ ــدى الــبعــض االخ ـ ــر وعلــيه ومـن
خالل جتـ ـ ــرب ـتــي ي ـت ـب ــني ان اغلــب
االطفــال يــظه ــرون مقــدرة ف ــائقــة

ردود واجـــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــات
الى /جريدة املدى
املصرف الزراعي وهذه الشكوى
بـنــاءً علــى مــا نـشــرته جــري ــدتكـم الغــراء
بعـددهـا  866الصـادر يـوم االحـد املصـادف
 2006/9/24ح ــول شك ــوى مجـمــوعــة مـن
مـ ــوظفـي ال ـش ــركـ ــة الع ــامـ ــة لالت ـص ــاالت
والبريد نود أن نبني اآلتي-:
لقــد مت تــوزيع الــوزارات املـكلف مـصــرفنــا
ب ـت ـ ــسل ــيف مـ ـ ــوظف ــيهـ ـ ــا عل ـ ــى ف ـ ــروع ـن ـ ــا
(ال ــرئيـسـي /الفالح /بغــداد-العــطيـفيــة)
وكــان نـصـيـب وزارة االتـص ــاالت علــى فــرع
مـ ـص ـ ــرف ـن ـ ــا (الـفالح) ون ـت ــيج ـ ــة ال ـ ــزخــم
احلاصل على هذه الفروع فقد مت اشراك
كافـة فروع مـصرفنـا العاملـة يف محافـظة
بغ ــداد (ال ــرئـي ـسـي /بغ ــداد-العـطـيفـي ــة/
الفـالح /النجــاح /التـجهيـزات الــزراعيـة/
الـطــارميــة) يف عمـليـة تـسلـيف املـوظـفني
وعليه مت اعـادة تـوزيع هـذه الـوزارات علـى
فــروع مـصــرفنــا (اخــذيـن بنـظــر االعـتبــار
اعداد مـوظفي كل وزارة وامكـانيـة كل فرع
بـ ـ ـش ـ ـ ــأن تـق ـ ـ ــدمي ه ـ ـ ــذه اخل ـ ـ ــدم ـ ـ ــات) مـع
التقدير.
محمد هادي اخلفاجي
املدير العام
للمصرف الزراعي التعاوني

هل ق ـم ـتــم ب ــبع ــض ال ـ ـ ــرحالت
العلمية ؟
مت إجـ ــراء رحلـ ــة علـمـيـ ــة إلـ ــى
كلـي ــة العلــوم يف ج ــامعــة ب ــابل
وشـارك يف الـرحلـة  50منـتميـة
من الـط ــالبــات وك ــانت الــزيــارة
إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ــورش ـ ـ ــة الـه ـن ـ ـ ــدس ـي ـ ـ ــة
لـتصـنيع الـزجـاج التعلـيمي يف

قــسم الـكيـميــاء وقــدم مـســؤول
القــسم شـرح ـاً وافي ـاً عن عـمل
الـورشــة والطـرق الفـنيــة لعمل
الـنمــاذج العلـميــة من الـزجـاج
ومت االطالع علــى أقـســام كـليــة
العلــوم حـيث عــاش املـشــاركــون
أج ـ ـ ــواء اجل ـ ـ ــامـع ـ ـ ــة مــن خـالل
جتـ ــوالهـم كـم ــا قـمـن ــا بـ ــرحل ــة

علمية إلى أقـسام امليكانيك يف
املعه ــد التـقنـي الفـني يف بــابل
وشـارك يف الـرحلـة  45مـنتـميـاً
متخضت هـذه الرحلـة العلمية
ـاه ـ ـ ـ ــدات لـلـ ـ ـ ـ ــورش
ـش ـ ـ ـ ـ ـ
عـ ــن مـ ـ ـ ـ ـ
امل ـيـك ـ ــان ـيـك ـي ـ ــة واالطـالع عل ـ ــى
ط ـ ـ ــرق ال ـت ـ ـ ــدري ـ ــس يف املـعـه ـ ـ ــد
وأق ـس ــامه اخملـتلفــة وأيـض ـاً مت

تـ ـن ـ ـظـ ـي ــم زيـ ـ ـ ــارات لـعـ ـ ـ ــدد م ــن
املـصـ ــانع واملع ــامل مــثل معـمل
السجـاد اليـدوي ونسـيج احللة
وبيئة بابل.
م ــاذا تـضـمـن املـنه ــاج امل ــرك ــزي
للمنتدى ؟
تـضـمن املـنهــاج املــركــزي الــذي
طــبق بـ ــأكـمـله رحـالت علـمـيـ ــة
ودورات يف ميكــانيك الـسيـارات
وإق ـ ــام ـ ــة م ـ ـسـ ـ ــابق ـ ــة مـحل ـي ـ ــة
لبحـوث الــشبــاب وتنـظـيم دورة
يف االتـص ــاالت الفـض ــائـي ــة مع
ـام ـ ـ ـ ــة دورة مـ ـتـقـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــة يف
إق ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
احلـاسـوب واالنتـرنت وأصـدرنـا
مجلـة شهريـة خاصـة باملـنتدى
حتـ ـمـل اس ــم (لـغ ـ ـ ــة الـع ـ ـص ـ ـ ــر)
ت ـتـ ـض ـمــن آخـ ـ ــر امل ـ ـس ــتجـ ـ ــدات
واملــواضـيع الـتي تـعني الـطـلبــة
من اجل التطور العلمي.
مـا مقتـرحـاتـكم لتـنميـة ميـول
الشباب العلمية وحتفيزهم؟
قـ ـ ـ ــدمـ ـنـ ـ ـ ــا أكـ ـثـ ـ ـ ــر م ــن ثـالث ــني
مـقتــرح ـاً هـي قيــد ال ــدرس من
قـبل املـســؤولـني ألجل تــشجـيع
االبتكارات والنهـوض باملستوى
ال ـع ـل ـ ـ ـمـ ـ ــي ومـ ـ ــن أهـ ـ ــم ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
املقترحات:
*إق ـ ــام ـ ــة م ـ ـس ـ ــابق ـ ــة ل ـن ـم ـ ــاذج
ـائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرات*ف ـ ـ ـتــح دورة
ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـال ـ ـ ـ ـ ـ
للتحـنيط وإقـامة معـرض بعد
الــدورة *.إقــامــة مـســابق ــة بني
املدارس املتميزة علمياً.
مـ ـ ـ ــا املع ـ ـ ــوق ـ ـ ــات ال ـتــي تـ ـ ـ ــواجه
عملكم؟
إن أهــم املـع ـ ـ ــوق ـ ـ ــات هــي ض ـيـق
املـك ـ ــان اخملـ ـص ــص لل ـم ـن ـت ـ ــدى
قيـاساً بعـدد األنشـطة العلـمية
وت ـنـ ـ ــوعه ـ ــا وك ـث ـ ــرة امل ـ ـش ـ ــاركــني
وأيـ ـض ـ ـ ـاً عـ ـ ــدم وجـ ـ ــود األثـ ـ ــاث
لألقسام.

عنـوان (مـديـر مـركـز بـابل يـوجه نـداء الـى
احلـكـ ـ ــوم ـ ـ ــة يف الفـ ـ ــرات ( )6030اصـ ـ ــابـ ـ ــة
سـرطـانيـة لغـايـة منـتصف العـام احلـالي)
نـ ـ ــود ان ن ـبــني لـكــم :بـ ـ ــان عـ ـ ــدد احلـ ـ ــاالت
الـسـرطــانيــة يف الفـرات االوسـط والـواردة
يف حـديث الـدكتـور شـريف فـاضل ()6030
هـو العــدد الكلـي للمـرضــى من عـام 1991
وحتــى االن وهنـاك خـطـة النـشـاء مـراكـز
عـالج شعـ ــاعـي يف جـمـيـع انحـ ــاء الق ـطـ ــر
ومـن ضـمـنه ــا مـنــطقـ ــة الف ــرات االوســط
وهـي مـ ـشـمـ ــول ـ ــة بفــتح مـ ــركـ ــز مـتـك ـ ــامل
ومـت ـط ـ ــور الجه ـ ــزة املع ـ ــاجل ـ ــة واالجه ـ ــزة
الساندة لها.
للتفضل باالطالع ..مع التقدير
قاسم يحيى عالوي
مدير قسم االعالم يف وزارة الصحة
الى /صحيفة املدى الغراء
م/اجابة
نهديكم اطيب التحيات..
اشـارة الـى مــا نشــرته صحيفـتكم بعـددهـا
( )816الصادر يف  2005/8/11حتت عنوان
(منـاشدة النقاذ الطفلـة هيام) بخصوص
طـلب امل ــواطن (هـيثـم حمــاد) حــول عالج
ابنته (هيام) يرجى الطلب من املوما اليه
مبـراجعة قسم الـصحة الدولـية يف الوزارة
ليتسنى اجراء الالزم البنته املريضة.
للتفضل باالطالع والنشر ..مع التقدير
قاسم يحيى عالوي
مدير قسم االعالم يف وزارة الصحة

ومتميـزة يف التعلم والـتوجه افضل
من اقـرانـهم مـن غيـر املـسجـلني يف
الـ ــروضـ ــة وذلـك مـن خـالل لقـ ــائـي
مبـعـلـ ـمـ ـ ـ ــات االبـ ـتـ ـ ـ ــدائـ ـيـ ـ ـ ــة حـ ـي ــث
يـ ـص ــبحـ ـ ــون يف م ـ ـ ــا بعـ ـ ــد الـ ــطالب
االوائـل حلصـولـهم علــى معلـومـات
كـثـي ـ ــرة ومفـيـ ــدة ي ـط ـ ــالع ـ ــونهـ ــا يف
الصف االول االبتدائي.
اما السيدة اسراء (معلمة يف روضة
االمي ــان) فـت ــؤك ــد اهـمـي ــة وض ــرورة
مرحلـة الريـاض يف تربيـة االطفال
وتـنشـئتهـم ومسـاعـدتهم وتـأهـيلهم
لـل ـ ـ ـ ـ ــدخ ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـصـف االول
االبـتـ ــدائـي فـ ــدخـ ــول ال ـطـفل الـ ــى
الــروضــة تعــد مــرحلــة اس ــاسيــة يف
ت ــوعيـته ومـســاعــدته علــى الـتكـيف
مع الع ــالـم اخل ــارجـي قـبل دخ ــوله
امل ـ ــدرس ـ ــة وهـن ـ ــاك ف ـ ــرق بـني طـفل
الـروضة وغيـره من االطفـال الذين
ال ي ـ ـ ـسـجـلـ ـ ـ ــون فـ ـيـهـ ـ ـ ــا م ــن حـ ـي ــث
اسـ ـتـعـ ـ ـ ـ ــداده السـ ـتـ ـيـعـ ـ ـ ـ ــاب املـ ـ ـ ـ ــواد
ال ـ ــدراس ـي ـ ــة وان ـت ـظ ـ ــامه يف ال ـ ــدوام
وتـ ـنـ ـ ـ ـشـ ـي ـ ــط ق ـ ـ ـ ــدراتـه الـعـلـ ـمـ ـي ـ ـ ـ ــة
والنفسية.
وت ـب ـ ــدي ال ـ ـس ـي ـ ــدة (احالم ك ـ ــاظــم)
وجهــة نـظــرهــا يف املــوضــوع قــائلــة:
سجلـت ابـنـي (عـب ــد اهلل) يف روض ــة
االطف ــال الني اعـتقــد جــازمــة بــأن
هـن ــاك ف ــرقـ ـ ًا بـني ط ــالـب ال ــروض ــة
والطـالب الـذي يـسجل مبـاشـرة يف
الـ ــصف االول واضـ ـ ــافــت انـ ـ ــا اعـ ـ ــد
الـروضـة مكـان ـ ًا للتـرفـيه والتـسليـة
ايضـ ًا لالطفال الـذين حرمـوا منها
بـسـبب احلــروب والظـروف الـصعبـة
التـي نعيـشهـا لـذا فـالـروضــة منفـذ
حقـيقي الفـراغ طـاقــاتهم احلـركيـة

ال عن ان هذه املرحلة
والفكرية فض ً
هي مفيـدة لتبعدني عـن الضوضاء
الـتي يعـملهــا الطـفل يف بيـتي لـكي
اس ـتـ ـط ــيع ان ادي ـ ــر ش ـ ــؤون ال ـب ـيــت
وتـنفـي ــذ واجـب ــاتـي املعـت ــادة علـيه ــا
يــومـيـ ـ ًا واوضحـت ق ــائلــة قــد يــأتـي
امـتنــاع االهل عن تـسجـيل طفـلهم
يف الوقت احلـاضر نتـيجة خلـوفهم
عليه من االنفجـارات او اخلطف او
مــا ش ــابه ذلك وقــد يـتمـثل الـطفل
جهل والـديه يف اهمـاله وابعـاده عن
م ــرحل ــة ال ــروض ــة وتق ــول ال ـسـي ــدة
سمـاح منـصور (ام نـور) انهـا ارسلت
طـفلــتهـ ــا نـ ــور الـ ــى احـ ــدى ريـ ــاض
االطفــال الق ــريبــة مـن البـيت لـكن

وجدت بعـد برهة من الـزمن أنها ال
تلـبـي طـمـ ــوح العـ ــائلـ ــة العـ ــراقـيـ ــة
فقـطعـتهــا عن الــدوام وابـقيـتهــا يف
البيت الن مستـوى التعليم لم يكن
مبـستوى الـطموح بـاملقابل وجـدتها
مرحلة لصرف االموال الكثيرة من
دون احل ـ ـصـ ـ ـ ــول عـلـ ـ ـ ــى الـفـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــدة
ال عــن ان ال ـ ـ ــوضع
امل ـن ـ ـشـ ـ ــودة فـ ــض ً
االمـني غيـر املـستقـر يـجعلنـا نقلل
مــن اه ـم ـي ـ ــة ه ـ ــذه املـ ـ ــرحل ـ ــة ال ـتــي
جتعلنا ال نلتزم باوقات الدوام.
محـطتنـا االخيـرة كانـت مع السـيد
داود االعـ ـ ـظـ ـم ــي اح ـ ـ ـ ــد املـعـ ـنـ ـي ــني
بـريــاض االطفــال يف وزارة التــربيـة
ال ان هـذه املرحـلة
حيـث حدثـنا قـائ ً

هي من اهم مـراحل توجـيه وتعليم
االطفـال فهي بوابـة البدايـة ملرحلة
جديدة يف حياتهم وهي االساس يف
تنـشئـة وتعلـيم االطفـال واعـدادهم
االعداد الصـحيح نحو مرحلة اكثر
اهـمـي ــة مـن ه ــذه امل ــرحل ــة اال وهـي
املـ ــرحل ــة االبـت ــدائـي ــة الـتـي س ــوف
يـتلقى فيهـا االطفال دروسـ ًا علمية
تسهم يف تـعليمهم وتـوجيههم وعن
طبيعة املناهج التي ميكن ان توجد
يف ه ــذا ال ــري ــاض ق ــال ان املـنـ ــاهج
يـجـ ــب ان ت ـك ـ ـ ـ ـ ــون ذات ط ـ ـب ـ ـيـع ـ ـ ـ ـ ــة
ت ــوجيـهيــة تـتنــاسـب وعمــر الــطفل
الــذي يــدخل الــى الــروضــة وتعـمل
على حتقيق الفائدة له.

حراس دائرة اإلصالح يف وزارة العدل يطالبون بمخصصات اخلطورة
ع ـ ـ ــدد مــن م ـ ـ ــأم ـ ـ ــوري األق ـ ــس ـ ـ ــام يف دائ ـ ـ ــرة
اإلصـالحيــة يف وزارة العــدل بـعثــوا بــرســالــة
يذكرون فيها:
مت شمـول حــراس اإلصالحيـة مبخـصصـات
خـطــورة مقــدارهــا  120ألـف دينــار واسـتثـني

العيــــن

منها من يشغل وظيفة مأمور قسم وكما هو
معــروف فــإن مــأمــور الق ـسـم يـكلف بــواجـب
اإلش ـ ـ ـ ــراف عـل ـ ـ ـ ــى احل ـ ـ ـ ــراس ويـعـه ـ ـ ـ ــد إلـ ـيـه
بــاخلفــارات وإن عنــوان وظـيفـته هــو امتــداد
لــوظـيفــة ح ــارس إصالحـيــة يـت ــدرج بعــدهــا

اخلــــفية

حلوم فاسدة
ما نسبته  %60من اللحوم البيض واحلمر التي
تـبـ ــاع يف االسـ ــواق الـ ــشعـبـيـ ــة فـ ــاسـ ــدة بـ ـسـبـب
انـقطـاعـات الـتيــار الكهـربــائي املـسـتمــرة البـائع
يعلم بـذلك واملـشتـري ال يـشعـر بهــا إال عنـدمـا
ميرض.
ثواب
االخــذ مبـبــدأ الـثــواب وتـطـبـيـقه علــى املـن ــاطق
ال ـتــي ي ـت ـ ـســم وضـعه ـ ــا ب ـ ــاالســتقـ ـ ــرار واله ـ ــدوء
النــسبـي من جــانـب تقــدمي اخلــدمــات الـبلــديــة
واملـ ـشـ ــاريع ميـكــن له ان يـكـ ــون حـ ــافـ ــزاً لــبقـيـ ــة
املناطق.
ازقة

العديـد من االزقة يف مـناطق بغـداد اقيمـت لها
ابواب تغلـق وتفتح بسـبب غارات االرهـابيني وال
نعلم ان كانت هناك نية لبناء قالع محصنة.
حظر
حـظــر التجــوال املعمــول به يف سـاعــات محـددة
من كل يــوم جمعـة اضـر بـشـريحـة عــريضــة من
ش ــرائح اجملـتـمع ك ــانـت ت ـســتغل ه ــذا الـي ــوم يف
الكسب املشروع.
الية
االلـي ــة الـتـي اتخ ــذت يف ه ــذه الفـت ــرة الخـتـي ــار
املــتقـ ــدمـني لـلعـمـل يف سلـك الـ ـشـ ــرطـ ــة ميـكـن
القــول عـنهــا بــأنه ــا من ــاسب ــة وتقلل كـثي ــراً من
احملسوبية والرشا.

ليــشغل وظـيفــة مــأمــور وأنهــا أشــد خـطــورة
ومـســؤوليــة متـمثلـة بـاإلشـراف علـى جـميع
حــراس اإلصالحيــة والنـزالء لـذلـك نطــالب
بـ ـشـمـ ــولـنـ ــا مبخ ـص ـصـ ــات اخل ـطـ ــورة أسـ ــوة
باحلراس ومن تاريخ االستحقاق.

استـــشارات قـــانـــــونية
ضيف الزاوية احملامي
عبد اهلل اجليزاني
س:املـواطنـة فـاطمـة عـودة من بغـداد تسـأل
يف رس ــالـته ــا عــن حقه ــا يف طلـب تع ــويـض
ل ــزوجهــا امل ــوظف يف احــدى دوائــر الــدولــة
والـذي تويف اثنـاء عمله عنـدما سقـط على
رأسه صندوق معدات ثقيلة
القانون اخلاص والعام
ج -ان املــواطنـة صــاحبــة االستفـسـار ميـكن
اج ــابــته ــا بـ ــالقـ ــول ان الق ـضـي ــة الـتـي هـي
بـصــددهــا تكــون مــشمــولــة بــاحكــام قــانــون
الــتقـ ــاعـ ــد لـكـ ــون الـ ــوفـ ــاة كـ ــانـت يف اثـنـ ــاء
اخلـدمة ومن جرائهـا وبسبب حادثـة طارئة
لـذا فـأنهــا غيـر مـشمـولـة بـاحكـام القـانـون
املدني اذ ان لكل قانون مجاالً لتطبيقه وال
يجـوز ان يـدفـع التعـويـض مــرتني عـن فعل
واحـد اذ ان القانـون اخلاص يقـيد القـانون
العام وهذا ما استقر عليه القضاء.

