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هـذا حـديـث متـداول يــوميـاً علـى الــسنـة
النـاس يف الشـارع واملقـهى والـبيت ويف كل
مـكـــــان حــتـــــى أصــبـح شغـلهــم الــــشــــــاغل
وأعـطـــوه حجـمــاً أكـثــر مـن حجـم مــوعــد

االنتخابات القريبة.
)املدى( التقطت عدة مشاهد وخالل يوم
واحـد يف منـطقة تـكاد تـكون واحـدة متثل
فـيهـــا عـــدد مـن جـــرائـم الـــسلـب والـنهـب

والسطو املسلح منها.

املشهد األول
مجموعة من الشباب اجتمعوا بال موعد
رأيتهـم يتحـدثــون بجـديـة وأســى دفعـني
فــضــــولـي االقـتــــراب مــنهـم لـعلـي أعــــرف
شيئـاً عن املـوضوع الـذي يتـناولـونه وبـعد
أن دخلـت بينهم ألكـون طرفـاً يف احلديث
قــال لي أحـدهـم أنه مـحمـود أي مـحمـود
سـألـته؟ محمـود صـاحـب الكيـة )احلمل(
الـــذي استـــدان ثمـنهــا وبــاع مـسـتلــزمــات
بـيــته وبقـــايـــا قــطع الـــذهـب الـتـي بقـيـت
لــــزوجــته عـنــــد زواجهــــا لـيـــشـتــــري هــــذه
الـسيارة ليعتاش منهـا وأسرته املكونة من
أربعـــــة أنفــــار ويــــدفـع إيجــــار الــــدار الـتـي
يـــسكـنهـــا ويـــوفـــر ثـمـن الـعالج لـــوالــــدته
املــــريــضــــة.. ســــألــته مــــا الــــذي جـــــرى له
اخـتصـر؟ أجـاب: لقـد سلـبت سيـارته هـذا
اليـوم وبقي ملـومــاً محسـوراً ال يعـرف مـا

الذي يفعله.
يــبـــــدو أن محــمـــــوداً كـــــان محــبـــــوبـــــاً بــني
اصدقائـه كرمياً لهم لقد شاهدت العديد
مـنهـم يـضـــرب إحـــدى راحـتـيه بـــاألخـــرى
واآلخـــريـن يـــسحـبـــون ويـنفـثـــون لفـــائف
الــدخــان بـطــريقـــة غيــر اعـتيــاديــة.. أمــا
مـحمــود فقــد وقف مــسمــراً ال يعــرف مــا
الــــذي يفـعلـه بعــــد أن فقـــد مــصــــدر رزقه
الوحيد وكـيف سيدفع إيجار الـدار ويوفر
ثمن عالج والدته فـعالج كل ذلك بوقفته
ــــــى شـفــتــيـه بــني أصــــــدقــــــائـه يـعــــض عـل
وتشـابك أصـابعـه العشـر بـبعضهـا لـيمنع
دمعـة تنـفر مـن عينه خـوفاً عـلى رجـولته
الـتـي أراد الــــزمـن أن يـثـنــيهــــا. تــــركــتهـم
يـواسـون صـديقهـم وذهبت إلـى بـيتي وأنـا

حزين فعالً لهذا املشهد.

املشهد الثاني
ــــــة بــيــتــي وقــبـل أن تــــطــــــأ قــــــدمــي عــتــب
استـوقفـني رجل والـدمـوع يف عيـنيه فعالً
لقد عـز علي املـوقف ألنه ال يليق بـه لقد
عــــرفـتـه رجالً قــــويــــاً ال تلــــويه مــصــــاعـب
احليـاة... ســألته مــا بك "يـا أبــا أحمـد"؟
أجـــابنـي: لقــد قـتل علــوان شـيخ عــشيــرة
)الــدهـلكـيــة( يف بلــدوزر وأخــذ يـســرد لـي
سيـرة حيـاته ألنه كـان صـديقــاً لطفـولته
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وحتمل أنـواع األسلحــة الفتـاكـة ليـسلبـوا
ـــــــاس ويـهـــتــكـــــــوا أعـــــــراضـهـــم أمـــــــوال الـــن
ومتنعــوننــا من الـدفــاع عن أنفـسنــا.. فمـا
علـيـنــــا إال أن نـــسلــمهــم كل مــــا يــــريــــدون
صـاغــرين حـسـبنــا اهلل ونعم الــوكيـل. لكن
املفــرزة قــررت أن يـتـبعهــا إلــى املقــر العــام
ألنـه سيـتمـكن مـن حل املـوضـوع بــأسلـوب

آخر.

املشهد الرابع
)أبـو شـاكـر( رجل مــؤمن علــى سجيـته لم
تفته يـومـاً الـصلــوات اخلمـس يف اجلـامع
يـكــــره الـــسـالح وال يحــمل قــطعــــة مــنه يف
بيته يقـول إن اهلل هو احلافـظ والستار يف
نفـس يوم وقـوع هذه األحـداث سمع كلـمة
اهلل أكبـر من مأذنـة اجلامع هـرع من نومه
واســــــرع إلــــــى اجلــــــامـع القــــــريــب مــن داره
ليـؤدي صالة الفجـر بـدون أن يغلق البـاب
بعـده استيقـظت ابنـته البكـر هي األخـرى
لـتــؤدي الـصالة يف وقـتهــا لـم تـــأبه لــشـيء
سوى ألداء الـواجب الرباني وإذا بأكثر من
سـبعــة أشخــاص يــدخلـــون البــاب املـفتــوح
فـلم يجـدوا أمــامهم أيــة صعـوبــات دخلـوا
الــدار ملـثمـني يعــربــدون ويـصـيحـــون أين

أنتم الكل من العائلة كان يصلي.
فـوقف أحـدهم أمـام ابنـة محمـود فنـظرت
إلــيه بــــاشـمـئــــزاز واسـتـمــــرت يف صـالتهــــا
بـصــوت عــال تـــردد اهلل أكبـــر اهلل أكبــر ممــا
أذهـل امللــثــمــني وانــتـــظـــــروا حــتـــــى تـكــمل
الـــصالة.. ســـــألهـــــا أحـــــدهــم أال تخـــــافــني
فـــأجـــابـت كـيف أخـــاف وأنــــا أقف بـني يـــد
الــواحـــد اجلبــار ونـظــرت إلـــى بيـتهــا وقــد
ـــــــى عـقـــب وعـــــــزلـــت مـــنـه قـلـــب رأســـــــاً عـل
الـبطـانيـات واألفـرشـة اجلـديـدة وقـمصلـة
جلــد تعـود ألبـيهــا لبـسهـا احــدهم.. مـاذا
لديكم من ذهب ونقود جاءت أمهم لتقدم
الهـــــديـــــة قـــــالــت خـــــذوا هـــــذا مــــــا منلــكه
خمسـون الف دينار وقـطعة ذهب أعـددتها
لـزواج ابـنتي أخـذوهـا وخـرجـوا من الـبيت
وهـم يــطـلقــــون العـيــــارات الـنــــاريــــة داخل

املسكن.

اقتراح
ــــــداخلــي ــــــرح علــــــى وزارتــي ال ونحـــن نقــت
والــدفــاع واستـخبــاراتـهمــا أن يـصـطـحبــوا
أحـد املعـروفـني يف املنـطقــة عنـد مــداهمـة
الـبيـوت أو أحــد أعضـاء اجملـالـس البلـديـة
لئال يختلط احلابل بـالنابل ويضيع على
املـواطن هل هي مفـرزة شرطـة أم جيش أم
عـصابة استغلت هذا الـوضع املزري لتزيد
الـطـني بله. وإذا عـملـت هــاتــان الــوزارتــان
بهـذا املـنظــار ستجـد كـل التعــاون واحملبـة

من املواطنني.
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املعــظـم تــــركــت محــــدثـي وذهـبـت صــــوب
املـتشـاجـرين وإذا بـاملفـرزة تـريـد من سـائق
الـسيــارة أن يتــرك سيـارته وأبـنته ويــذهب
معـهم ألنه كـان يـحمل مـسـدسـاً مـن عيـار
)7 ملم( للـدفاع عن نفسه وسيارته وابنته
مـن عـملـيــات الــسلـب واالخـتـطــاف إال أن
ــــــأنـه سـالح لـــيــــــس ــــــرهـــم ب ــــــر أخـــب األخـــي
لالعتـداء على اآلخـرين وإمنا للـدفاع عن
الـنفـــس وأنه رجل وقـــور وجتـــاوز الــسـتـني
مـن العمــر وليـس له حالً إال هـذا للـدفـاع
عن حياتـه وشرفه.. متسائالً إنكم تتركون
املــراهـقني مـن العـصــابــات جتــول وتـصــول
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عــــرب( ألن أوالد احلــــرام وصلـت أيــــديهـم
إلى هذا املسكني حتى يسلبوا منه سيارته
مبـحتــويــاتهـــا والتـي اشتــراهــا بعـــد عنــاء
وتعب يومـي استمر لـسنوات بني مـصاعب
العمـل الشـاق لتـربيـة احليـوانـات وحلبهـا
وتصـنيع منـتوجـاتهـا لبيعـها ولـينتفـع هو

وعائلته املكونة من )15( فرداً.
لـم يكـن الــشـــارع العـــام بعـيــداً عـنـــا ونحـن
ــــــائع نـــتجــــــاذب أطــــــراف احلــــــديــث عــن ب
احللـيب حتـى سـمعنـا أصـواتـاً تعــالت بني
مفـارز الـشـرطـة وســائق سيــارة خصــوصي
خــرج لـيـــوصل ابـنـته إلـــى كلـيـتهــا يف بــاب
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إلـى بـيته هـو وابـنه وابن أخـته يف سيــارته
استـوقفـته سيـارة أخـرى فتـوقف هـو علـى
عجالة ليقدم لهم املساعدة كما كان يظن
إال أن اآلخـــريــن أطلقـــوا الـــرصـــاص علـــى
الثالثة وأخذوا السيـارة وانطلقوا بها إلى

الصحراء صوب قضاء مندلي.

املشهد الثالث
وعنــد اليــوم الثــاني وكـاملـعتـاد ذهـبت إلـى
صــاحب احملل الــذي اعتـدنـا نـشتــري منه
فـطـور الـصبـاح فـوجـدتـه كئـيبـاً وأجـابـني
بــــدون أن أســــأله ال يــــوجــــد لــــدي )قـيـمــــر

قائالً: واهلل أنه لم يكن رجالً عادياً بل كان
كرميـاً صادقـاً أميـناً ولـذلك أغنـاه اهلل من
مال وبـنون.. لم يكـن ينتمي إلـى أي حزب
سـيــاسـي ولـيـس لـه إشكــاالت مع أيــة فـئــة
طــائفيـة أو عـشـائـريــة بل كـان يـصلح ذات
الـبني ويـطـعم املـســاكني ويـتفقـد املـرضـى
واحملتـاجـني ويجـود عـليـهم مبـا أجـاد اهلل
عليه الكل يحـترمونه ويقـدمون له الوالء
حتـى من خـارج أفـراد عـشيـرته كالمه كـان
حالً وتــــوجــيهــــاً ألقــــربــــائـه للـتـنــــازل عـن
حقـــوقهـم إذا مــا حــدث نــزاع بـيـنهـم وبـني
آخـريـن من العـشـائـر اجملـاورة كـان عـائـداً

مشاهد غريبة.. وأوقات عصيبة

لصوص ورساق من دون رادع وممارسات غري منضبطة لرجال رشطة
كثـرت يف اآلونـة األخيـرة حــوادث القتل والـسلب والـسطـو املـسلح علــى البيـوت
ومـداهمتهـا من جهـات مجهولـة املصـدر.. متخـذة صفات اجهـزة أمنـية أو اسـماء
احزاب سـياسـية بـدون تخـويل يعـطيهم احلق يف دخـول البيـوت اآلمنـة او شخص
معرف مـن املنطقـة كمسـؤول اجمللس الـبلدي أو غـيره لـيتسـنى لـصاحـب البيت
التعاون مع اجلهات املـسؤولة أو الدفاع عن نفسه ضد اعتداء العصابات على داره.

بغداد / رحمن اجلواري

البصرة / عبد احلسني
الغراوي

علـــــى أثـــــر مـــــوضـــــوع نـــشـــــرته
)املــــــــــــدى( حــــــــــــول الـعـجــــــــــــوز
الضـريرة التي لـيس لها معيل
وجتـاوز عمرهـا املئة عـام حيث
كـانـت تفتـرش الـشــارع املقــابل
ملقــــام عـبــــد اهلل بــن علـي قــــام
أحـــد الــشـبـــاب اخلـيـــريـن مـن
أهــــــالــي الــبــــصــــــرة املـعــــطــــــاء
بــــــانــتـــــشــــــالهــــــا مــن وضـعهــــــا
املـــأســـاوي وإيــــوائهـــا يف بـيــته.
هــذا مــا ذكــره لـ)املــدى( شهــود

عيان يف املنطقة نفسها.
بارك اهلل بهذا الـشاب الصالح
ومبــن علـــى شــــاكلــته مـن ذوي
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الـشهـامـة والغيــرة واإلنسـانيـة
يف عـــراقـنـــا اجلـــديـــد وطـــوبـــى
لتلك العـائلـة التـي أرست فيه
دعــــــائــم اخلــيــــــر والــــــود وحــب

اآلخرين.
ويــــذكــــر أن هــــذه احلــــالــــة هـي
الثانية التي تتم معاجلتها يف
محــــافــظــــة الـبــصـــــرة بعــــد أن
تنــاولتهـا )املـدى( حـيث كــانت
األولــــــى تلــك العــــــائلـــــة الــتــي
ـــــــال األمـــــــومـــــــة ســكـــنـــت متـــث
وانــتــــشـلهـــــا رئــيــــس جــــــامعـــــة
البصـرة وحدد لها سكناً وراتباً
تعـتــــاش مـنـه بعــــد مــــا كــــانـت
مـــشـــــردة بال مــــأوى وال مـــــأكل
ومشرب لكونها من )البدون(.
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يف ضوء ما نشرته )املدى( عن العجوز الضريرة

شاب ينتشل امرأة من حالة البؤس

الناصرية / حسني كرمي
العامل 

عــانت محــافظـة ذي قـار ومـازالت
تعاني من ازمة  السكن حيث جلأ
الكثير من العوائل الى السكن يف
اخلـيـــام وبـيـــوت القـصـب وبقـــايـــا
املــنـــــازل الــتــي هـــــدمهـــــا الــنــظـــــام
الـسـابق وخـاصـة النـازحني مـنهم
واملـهجـــــريــن الـــــذيــن عـــــادوا الـــــى
مــنـــــاطـقهــم بعـــــد عـــــودة االهـــــوار
والـــذين تـبلغ اعـــدادهم املــسجلــة
حتـــى االن اكثـــر من 7920 عــائلــة
نـــــاهــيـك عــن املـــــواطــنــني الـــــذيــن
اتخـــذوا مـن االبـنـيـــة احلكـــومـيـــة
املهـدمــة مالذا لهـم يف النـاصـريـة
وعلـى حــد علـمنـا لـم ينفــذ فيهـا
منـذ عام 1977 أي مـشروع اسـكان
حكـــومي وان الــوزارة احلـــاليــة أي

جـمـيع مــسـتلــزمــات الـنجــاح مـن
ارض وعمال ومالكات هندسية.

وعـلـــــــى صـعــيـــــــد مــتــــصـل أوعـــــــز
محــافـظ ذي قــار بـتــألـيف جلـنــة
خاصة لبحث شكاوى أهالي سيد
دخيل من شحـة وتلوث مياه شط
الكــســر املـصــدر الــوحـيــد لــسقـي
األراضي الــزراعيــة وميـاه الـشـرب
يف الناحـية. جاء ذلك عقب زيارة
تفقـديـة قـام بهـا عــدد من رؤسـاء
الــدوائــر اخلـــدميــة يف احملــافـظــة
حــيــث الــتقـــــى أعــضـــــاء اجمللــــس
الـبلــدي ورؤســاء الــدوائــر وعــدداً
من املـواطـنني يف النـاحيـة وجـرى
خـالل اللقـــاء طـــرح العـــديـــد مـن
الـقــــضــــــــايــــــــا الـــتـــي تـهـــم حـــيــــــــاة
املــــــــواطـــنـــني كـــنـقــــص األبـــنـــيــــــــة
املــدرسـيــة وعـــدم كفــايـــة املالكــات
الـتــــدريـــسـيـــــة وانقــطــــاع الـتـيــــار
الــكهــــــربــــــائـــي ومعــــــانــــــاة أهــــــالــي
النـــاحيــة مـن شحــة وتلـــوث امليــاه
وقــد اكــد احملــافــظ علــى ضــرورة
معـــاجلــــة القــضـــايـــا املــطـــروحـــة
بالسرعـة املمكنة من قبل الدوائر
املعنيـة وأوعز بتألـيف جلنة تضم
معـاون احملـافـظ للـشـؤون الفـنيـة
وممثالً من مـديريـة املوارد املـائية
وأحـد أعضـاء اجمللـس البلـدي يف
الـنــــاحـيــــة وعــــدداً مـن الـفالحـني
لــبحـث أسـبـــاب الـــشحــــة وإيجـــاد

احللول.

وزارة االعــمــــــار واالسـكـــــــان علــــــى
الرغـم من تصـريحات مـسؤولـيها
بـــتخـــصــيـــص مــــشــــــاريع اسـكـــــان
خـاصـة مبحــافظـة ذي قـار وعلـى
الـــــــرغــم مــن مـــــــرور مـــــــا يـقـــــــارب
العــامني علــى التغـييـر فــانهــا لم
تفــرج عـن املــشـــاريع الـتـي اعلـنـت
عن مـناقـصاتهـا منـذ مدة طـويلة
الـتـي رصــــدت لهـــا االمـــوال مـنـــذ
زمـن بعـيـــد حـيـث جـــرت الـــدعـــوة
للمقـاولة حـسب ما تـذكر مـصادر
مـــطـلعـــــة يف الـــــوزارة يف الـــــشهـــــر
الـســادس من هــذا العــام وفتـحت
العطـاءات يف الشهـر التـاسع منه
وهــــاهــــو عــــام 2004 يقــــارب علــــى
االنـتهــاء  والــوزارة لـم تعلـن بعــد
عـــن احــــــــالــــــــة املــــــشــــــــروع الــــــــذي
خـصـصــت له محـــافـظـــة ذي قـــار

أهالي الناصرية يتساءلون:

أين مشاريع اإلسكان يا وزارة اإلعامر واإلسكان؟
بغداد / عامر القيسي

ورد إلى جـريدتـنا ملـفاً بتـوقيع )11(
أستــاذاً جــامـعيـــاً، من كـليـــة التـــربيــة
الـريــاضيـة يف جـامعـة بـابل. عـرضـوا
فـــيـه شــكـــــــواهـــم ومـجـــمـــــــوعـــــــة مـــن
مشكالتهم مـع عميد الكليـة الدكتور
رائـــد فـــائق عـبـــد اجلـبـــار احلـــديـثـي.
ونـظـــراً لكـبـــر امللف ووثـــائقه، فــإنـنــا
قـمنـا بـإعــداده وننـشـره أمـام الـسـادة
املـســؤولني لإلطـالع عليـه. علمـاً بـأن
هـذه الشكوى قدمت - حسب امللف -
إلـــى الــسـيـــد وزيـــر الـتـعلـيـم العـــالـي
والــبحــث الـعلــمــي احملــتــــــرم لغـــــرض
مقابلته، ولم يشـر امللف إلى النتائج
الـتـي تـــــوصل إلــيهــــا هــــذا الــتقــــدمي
للـــسـيــــد الــــوزيــــر. ونـــشـيــــر إلــــى حق
الــدكتـور عـميــد كليــة التــربيــة أو من
متـسـهم هــذه الــشكــوى بــالـتعقـيب أو

الرد.

نهج دكتاتوري!
يقول األساتذة يف امللف، إن حرصهم
علــى إرســاء الـنهج الـــدميقــراطـي يف
كليـتهم هـو الـذي دفـعهم لـرفع هـذه
الــشكــوى للــسيــد الــوزيــر مـن سلــوك
عـمـيــــد الـكلـيــــة. ويــتهــمه األســــاتــــذة
بـالدكتـاتوريـة وعدم الـشفافـية وخلق
ــــــدرســني خــــــدمــــــة الــتـكـــتالت بــني امل
ملــصــــاحله الـــشخــصـيــــة. وقــــد دونــــوا
مجـمـــوعـــة مـن اخملــــالفـــات اإلداريـــة
واملهــنــيـــــة واملـــــالــيـــــة الــتــي مــــــارسهـــــا
عـمـيــدهـم ونلخـصهــا كـمــا جــاءت يف

امللف.
أوالً: تكـليف أستـاذ اللغـة اإلنكليـزية
)د. صالح مهدي( بـإلقاء محاضرات
ـــــــر ـــــــاجــــــســـتـــي ـــــــة دراســـــــات امل لــــطـلـــب
والــــدكـتــــوراه، وهــــو يف زمــــالــــة خــــارج
القــطـــر مـنـــذ مـــدة طــــويلــــة. ويقـــوم
أستاذ آخـر بإلقاء احملـاضرات وتسلم

األجور باسم الدكتور صالح.
ثـــانيـــاً: قيــام العـميــد بــإخفــاء أوراق
شخـصيــة لألســاتــذة، بعــد أن طــالـبه
بهــا أعضـاء مجلـس الـكليـة، بـدعـوى
ســـرقــتهـــا. وقـــد اســتخـــدمـت األوراق
املفقـــودة نفــسهـــا مـن قــبل أشخـــاص
خـــــارج اجلـــــامعـــــة لـتـــشـــــويه ســمعـــــة
األسـاتـذة. ويقـولـون، أن هنـاك دعـوى

قضائية بهذا اخلصوص.
ثـالثـاً: قيـامه بتـوقـيع اكثـر من )50(
عقـداً مؤقتـاً للعمل دون علـم أعضاء
مجلـس الـكليــة. ثم قـام بـإلغـاء هـذه
الـعقــــــود ثــم وقـع عقــــــوداً غــيــــــرهــــــا.
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اخلـصـــوص. وأخيــراً قــال لهـم رئيـس
اجلامعة، إن عمـيد الكلية ليس لديه
حجج للـرد علـى شكـواهم وإن دفـاعه
ضعـيف. وإن إجـــراءات إعفــاء عـمـيــد
الــكلــيــــــة تــتــــطلــب وقــتــــــاً وإجــــــراءات
مطـولـة، وإنـه يقتــرح إعطـاء العـميـد
فــرصــة أخـــرى للعـمل وفـق ضمــانــات
جــــديــــدة وبــــإشــــراف مـن قــبل رئـيـــس
اجلـامعـة نفـسه. وقـد متـت املصـاحلـة
فعـالً يف 2004/6/4 بحــضـــــور رئــيــــس
اجلــامعـة وأعـضــاء مجلـس اجلــامعـة
الـــــذيــن أكـــــدوا اخملـــــالفـــــات وحــملـــــوا
العــمــيــــــد مـــــســــــؤولــيــــــة ذلـك. ولـكــن
األسـاتذة يقـولون: ان عـميد الـكلية -
بعـد املصاحلة - قد عـاد إلى سياسته
الــــدكـتــــاتــــوريــــة وإثــــارة املـــشــــاكـل مع
األســـاتـــذة. واتخـــذ بعـض اإلجـــراءات

االنتقامية منها:
1- إبعـــــاد أعـــضـــــاء مـجلــــس الــكلــيـــــة
الذيـن اشتركـوا يف الشكـوى ضده من
خالل إعفــاء أمني اجمللـس )ا.م. علي
هــــادي( مـن مـنــصــبه وحــــرمـــــانه مـن
فـرصـة سفــر، مبـدالً إيـاه بـاسـم أمني
آخــــر لـم ميـــض علـــــى تعـيـيــنه ســــوى

أسبوع واحد )م.م. ضياء جابر(.
2- مفــاحتــة اجلــامعــة إلعفــاء بعـض
ــــــــاســــــــة الـفــــــــروع ــــــــذة مـــن رئ األســــــــات
واستبـدالهم، بـرتب عـلميــة أقل، مثل
مــدرس مـســاعــد، خالفــاً للــضمــانــات

املتفق عليها.
3- اتهـــــام األسـتـــــاذ )سهــيل جـــــاسـم(
بـتـمـــريــــر املعلـــومـــات للــطلـبـــة أثـنـــاء
االمـتحان وإجبـار الطلبـة على تـأكيد

هذا االتهام.
4- اتهام اآلنـسة )م. م. سكيـنة كامل(
بـالتزوير وتـشويه سمعتهـا يف الكلية.
وقد ثـبت من خالل التحقيق واألدلة
اجلــنـــــائــيـــــة بــطـالن االتهـــــام. وقــيـــــام
سكـيـنـــة بـــرفع دعـــوى قـضـــائـيـــة ضـــد

العميد.
هـذه أبـرز فقـرات شكــاوى ومالحظـات
األساتـذة يف كلـية الـتربـية الـرياضـية
بجـامعة محـافظـة بابل، وهي مـرفقة
بكـتب رسـميــة وأوامــر إداريــة ومنــاذج
من العقـود التي قـال عنهـا األسـاتـذة

أنها وهمية.
ومـن جهـتـنـــا، فـــإنـنـــا نـــدعــــو مجلــس
محــافـظــة بــابل إلــى فـتح حتقـيق يف
هــذا املــوضــوع، إلنقــاذ كـليـــة التـــربيــة
الــريــاضـيــة مـن هــذا الـــوضع الــشــاذ.
ولدى اجلريـدة جميع وثائق الشكوى

وبتوقيع األساتذة أنفسهم.
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العليـا بدرجـة 68% مخالفـاً تعليـمات
القبـول الـتي تـسـمح بقبـول معـدالت
70% فـمـــا فـــوق. وهـنـــاك مـتقـــدمـــون
مبعــــــدالت أعلــــــى مــن 70% وهــم مــن

العشرة األوائل.
ثـــامنـــاً: قيــامـه بتــسلـم راتب اآلنـســة
)وســن سعـيــــد( إحــــدى تــــدريـــسـيــــات
الكليـة، برغـم عدم التحـاقها بـالدوام

منذ 2001/10/16 .

مصاحلة... ولكن
ويقـول األسـاتـذة، إن هـذه اخملـالفـات
مت رفـعهـــــا إلـــــى مـجلــــس اجلــــــامعـــــة
بـــــواســـطـــــة الــــســيـــــد رئــيــــس رابـــطـــــة
التـدريـسيني. ومت حتـديـد مـوعـد من
قبل السيد رئيس اجلامعة للنظر يف
هـــذه اخملــــالفـــات والـــشكـــاوى. ثـم مت
لقــاء بـني رئيـس اجلــامعــة وعـميــدي
ـــــــان كـلـــيـــتـــي احلـقـــــــوق وطـــب األســـن
ورئيـس رابطــة التـدريـسـيني يـوم 22/
2004/5 . ثـم لقـاء فـردي بـني رئيـس
اجلـــــامعــــة وعـمـيـــــد كلـيــــة الـتــــربـيــــة
الـريــاضيـة )مـوضـوع الـشكـوى( بهـذا

ـ

ـ ـ

وحــسـب قـــولهـم، فــإن عــدداً مـن هــذه
العقـــود وهـمـيـــة وبـــأسـمـــاء أنـــاس لـم

يحضروا إلى الكلية مطلقاً.
رابعاً: غـيابه عن الـدوام وبشكل دوري
مـــن مـــنـــتـــــصـف الـــثـالثــــــــاء وحـــتــــــــى
اخلـمـيــــس يف كل أسـبــــوعـني، وبــــدون
عـلـــم مـجـلـــــس اجلــــــامـعــــــة. إللـقــــــاء
محـاضـرات يف جــامعـة الـسلـيمــانيـة:
ملـواد دراسية.. لـيست من اخـتصاصه،
وتـــــرك إدارة الــكلــيـــــة دون تــنــظــيــم أو

تخويل.
خـــامــســـاً: قـيـــامه بـتالعـبـــات مـــالـيـــة
بخـصوص تصليح سيـارة )السبورجت(
الـتابعة للكـية، برغم تعـرضها حلادث
اصطـدام خـارج إطـار الـدوام الـرسمي
وجعل تصليحها على حساب الكلية.
ســــادســــاً: صــــرف أجـــــور محــــاضــــرات
للــــدكـتــــور )تـيــــرس عــــوديـــشــــو( ملــــادة
الـتدريـب الريـاضي، بـرغم غيـابه مدة
ستــة اســابـيع. وبـــرغم إشــارة مجلـس
الـكليــة لهـذا املـوضــوع إال إن العـميـد
لم يتخذ أي إجراء بهذا اخلصوص.
ســابعــاً: قبــوله مـتقــدمـني للــدراســات
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شكوى أساتذة كلية التربية الرياضية يف جامعة بابل

خروقات إدارية ومالية ومهنية من قبل عميد الكلية


