
الرمادي/ املدى

يجم���ع اأه���ايل قري���ة احلام�ضي���ة على 
ان ح���ظ ابنائهم ه���ذه ال�ضن���ة �ضيكون 
�ضيئ���ا، فالثانوية الوحي���دة املوجودة 
يف القري���ة �ضتواجه ه���ذا ال�ضتاء دون 

اب�ضط امل�ضتلزمات للدرا�ضة.
عل���ى  حتت���وي  الثانوي���ة  ان  ورغ���م 
حت���ى  ثان���وي  الأول  م���ن  ال�ضف���وف 
ال�ضاد����س الثان���وي ال اأنه���ا ل متتل���ك 
ال�ض���روط ال�ضحية للدوام مثل املرافق 
ال�ضحية النظيف���ة والزجاج لل�ضبابيك 
واجل���دران املريحة للنظر. اما التدفئة 
فهي معدومة، لذلك يعتقد معظم الآباء 
ان ابناءه���م �ضيزورون الطبيب دوريا 

يف هذا ال�ضتاء.
وثانوي���ة املعرفة ت�ضم حوايل ثالثمئة 

طالب، ياأت���ون اليها من القرى الواقعة 
على �ضاطئ الفرات. والأهايل يطالبون 
اجله���ات امل�ضوؤولة يف حمافظة الأنبار 
ومديري���ة الرتبي���ة فيه���ا برتمي���م هذه 

الثانوية على الأقل فال�ضتاء بداأ يطرق 
ابوابها، واملطر �ضرعان ما يت�ضرب اىل 
ال�ضفوف لكي يحول �ضاعات الدرا�ضة 

اىل جحيم.

عبد االمري ح�سني 
الكناين

معظ����م  يعرف����ه  مل  ال����ذي  ..والم����ر 
جمال�����س  جترب����ة  ان  العراقي����ن 
املحافظ����ات، عرفته����ا تنظيمات الدولة 
الع����ام  يف  تاأ�ضي�ضه����ا  من����ذ  العراقي����ة 
1921/ وقد �ضنت الدولة اآنذاك قانون 
ادارة اللوي����ة رقم 58/ ل�ضنة 1927/ 
وقد دع����ا اىل اإقام����ة املجال�س الدارية 
القان����ون  �ض����در  للمحافظات.كم����ا 
رقم16ل�ضن����ة 1945 وقد عرف جمل�س 
اللواء)املحافظ����ة( العام بو�ضفه هيئة 
ت�ضم اع�ض����اء دائمين منتخبن . غري 
ان تعاق����ب حكوم����ات ع����دة عل����ى حكم 
البالد �ضيما قيام اجلمهورية العراقية 
يف الع����ام1958 ا�ضبح����ت املحافظات 
حتك����م بنح����و مرك����زي، وظ����ل احل����ال 
على م����ا هو عليه حت����ى جميء احلاكم 
ا�ض����در  برمير(ال����ذي  المريكي)ب����ول 
قانون رقم71 والذي ت�ضكلت مبوجبه 
ب�ضيغته����ا  املحافظ����ات  جمال���������س 

احلالي��ة.

اليوم يت�ضاءل املواطن الكربالئي ماذا 
�ضيقدم له جمل�����س حمافظته املنتخب؟ 
وهل �ضتنته����ي معاناة الكربالئين من 
الرتاكم امل�ضتم����ر يف م�ضكالت حياتهم 
ارزاقه����م  م�ض����ادر  �ضيم����ا  اليومي����ة، 
وم�ضت����وى اخلدم����ات املقدم����ة لهم يف 

�ضتى م�ضتوياتها؟
يقول املواطن عبا�س عبد احل�ضن/28 
�ضنة: م����رت حمافظات الع����راق طوال 
ف����رتة العق����ود الثالث����ة املا�ضي����ة بنوع 
من النكما�����س والتحجيم حيث كانت 
احلكوم����ة ت�ضخر جهود كل املحافظات 
وتعب����ىء اجلماه����ري م����ن اج����ل دع����م 
حروبه����ا ورفع����ت �ضع����ار كل �ضيء من 
يف  �ضبب����ا  كان  ال����ذي  املعرك����ة،  اج����ل 
تده����ور امل����دن واملحافظ����ات من خالل 
توقف عجلة امل�ضاريع فيها وت�ضخريها 
للمجهود احلرب����ي، وبعد2003/4/9 
والبن����ى  امل�ضاري����ع  تده����ور  ونتيج����ة 
التحتي����ة مازال����ت املحافظ����ات تراوح 

مكانها بالكيفية والبناء نف�ضيهما 
للمواطن عبدالله الدراجي/45 �ضنة/ 
راأي اآخر يع����ر عنه بالقول: من خالل 
بروز عهد احلكومات املحلية)جمال�س 

احلديث����ة  املحافظات(وجتربته����ا 
ورغم كرثة م�ضوؤولياته����ا وم�ضوؤولية 
اع�ضائه����ا ال ان ه����ذا ليعفيها من اداء 
الدور املنوط به����ا، واملتمثل بتوظيف 
كل اجله����ود والمكاني����ات املتاحة من 
اج����ل اعمار حمافظتنا العزيزة كربالء 
والتي متت����از بتفردها ع����ن الكثري من 
املحافظ����ات من حي����ث مكانتها الدينية 
مالي����ن  يوؤمه����ا  حي����ث  وال�ضياحي����ة، 
ال����زوار من كل بقاع العامل حتى و�ضل 
معدل الزوار �ضنويا)30( مليون زائر 
وه����و عدد يح�ضب له ال����ف ح�ضاب يدر 

عل����ى املحافظ����ة ووزارة املالي����ة مبالغ 
ميكن لها ان تنه�����س ب�ضتى م�ضتويات 

العمار يف املدينة .
رغ����م  الدراجي:ولك����ن  وا�ضت����درك 
التخ�ضي�ضات املالية العالية للنهو�س 
بواقع املدينة مل ير املواطن الكربالئي 
حيات����ه  يف  �ض����واء  �ض����اأن  ذا  تغي����ريا 
مع����امل  اويف  اليومي����ة،  املعي�ضي����ة 
املقد�ضة،حي����ث  مدينت����ه  وخدم����ات 
والفن����ادق  واملتنزه����ات  ال�ض����وارع 
عل����ى  ال�ضياحي����ة الخ����رى  واملظاه����ر 

حالها ليومنا هذا.

عبا�����س  زين����ة  املواطن����ة  توؤك����د  فيم����ا 
خل����ف/26 �ضن����ة: هن����اك الكث����ري م����ن 
اجلم����ود  خل����ف  الكامن����ة  امل�ض����كالت 
الن�ضبي يف حركة اعم����ار كربالء منها 
حداث����ة التجرب����ة و�ضع����ف ا�ضتيعابها 
يف  واملواط����ن  امل�ض����وؤول  قب����ل  م����ن 
الوقت  نف�ض����ه ، وكذلك �ضعف التفاهم 
ب����ن اع�ض����اء املجل�����س لغي����اب الروؤية 
 ، بينه����م  فيم����ا  امل�ضرتك����ة  الوا�ضح����ة 
وعدم تفعيل اللجان امل�ضكلة واقت�ضار 
بريوقراطي����ة  فعالي����ات  عل����ى  عمله����ا 
نذك����ر  ان  يج����ب  حمدودة،كم����ا 

وب�ضراح����ة حال����ة انع����دام اخلرة يف 
تنفي����ذ امل�ضاري����ع ومتابعته����ا ، وغياب 
�ضلطة القانون مايجعل خيول الف�ضاد 
ت�ضرح ومترح من دون رادع او رقيب، 
وغريها م����ن احليثيات املعوقة لعمار 
املحافظة اعم����ارا حقيقيا هو ما يجعل 
املواطن  الكربالئ����ي يلقي باللوم على 
حكومت����ه املحلية ) جمل�����س حمافظته 
( ويطالبه����ا ب�ضدة لتق����ومي وت�ضحيح 
مااأعوج من احوال املحافظة واليفاء 
يف الق����ل ببع�����س الوع����ود التي تبقى 

دينا للمواطن يف اعناق امل�ضوؤولن.

كرمي احلمداين
اك���د م�ض���وؤول يف وزارة الرتبي���ة ب���اأن ال���وزارة خ�ض�ض���ت 
مبل���غ اكرث من)29( مليار دينار عراق���ي لتجهيز القرطا�ضية 
املدر�ضي���ة له���ذا الع���ام، وللمراح���ل الدرا�ضي���ة كاف���ة ي�ضاف 
اىل  ماموج���ود م���ن قرطا�ضية فا�ضت ع���ن احلاجة من العام 

املا�ضي.
الت�ضري���ح يث���ري جملة من الت�ض���اوؤلت لعل اهمه���ا هو، ملاذا 
هناك خزين متبق من القرطا�ضية من العام املا�ضي مل يوزع 
عل���ى الط���الب؟ وهل يعني ه���ذا اكتفاءهم ب�ض���د حاجتهم من 

هذه القرطا�ضية حتى فا�ضت عن احلاجة؟

اذا كان الم���ر به���ذا ال�ض���كل فلم���اذا ت�ضك���و عوائ���ل التالميذ 
م���ن   املدار����س  ادارات  وكذل���ك  ابنائه���م  ع���وز  والط���الب 
القرطا�ضي���ة خ���الل   الع���ام املا�ض���ي؟ وه���ل يعن���ي ان  ه���ذا 
اخلزي���ن �ضي�ض������د حاجة الط�����الب له���ذا الع�����ام.؟ تلك ماأثرة 
ت�ض���اف لر�ضيد الوزارة يف دعم الدولة والعملي���ة الرتبوية 

والعلمية للطلب���ة.
انن���ا كثريا مانقراأ او ن�ضمع باأرق���ام فلكية تر�ضد وتخ�ض�س 
ل�ضت���ى ال�ض���وؤون القت�ضادي���ة والرتبوي���ة واخلدمية ب�ضكل 
عام ولكنها تظ���ل ارقاما خيالية ت�ضب���ح يف الف�ضاء ولتريد 

ان تنزل اىل الر�س.
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كاريكاتري.................  عادل �سربي

بانتظار القرو�ض

املواط���ن بانتظار عملية اطالق القرو�س املختلفة  التي متت  
ال�ضار اليها يف البع�س من و�ضائل العالم.

ال���ذي يرجوه ويتمناه ان ليتم التالعب به من خالل و�ضائل 
�ضبق وان مور�ضت يف خمتلف امل�ضارف والبنوك.

فعل���ى �ضبي���ل املث���ال ان ال���ذي يتفاه���م م���ع �ضغ���ار املوظفن 
يف البن���ك وامل�ضرف يحظ���ى بالولوية دون غ���ريه من بقية 
املواطن���ن. ي�ضتقبل مب���ودة وتروج معاملته بلم���ح الب�ضر،  
بع���د ان دف���ع املعت���اد له���ذا املوظف امل���زدوج ال���ذي يتخذ من 
الوظيف���ة العام���ة �ضبي���ال غ���ري �ضرع���ي لالثراء عل���ى ح�ضاب 

ب�ضطاء النا�س.
ال�ضل���ف ال�ضغ���رية والت���ي ل تتج���اوز الثالثة مالي���ن دينار 
والت���ي خ�ض�ض���ت ل�ضريحة املتقاعدين �ض���كا العديد منهم من 
ان )الر�ض���وة( وحدها التي تفت���ح لهم البواب ل�ضتالمها من 

امل�ضرف.
مبلغه���ا الذي بنى عليه املتقاعد امال من اجل �ضد احتياجاته 
بادنى متطلباتها �ضاركه فيه احلار�س وال�ضرطي يف امل�ضرف. 
البع�س مل يحالفه احلظ اذ ان تعليمات جاءت لحقة  اوقفت 
الت�ضلي���ف والذي حالف���ه احلظ ا�ضتلمه���ا  منقو�ضة لال�ضباب 

التي تطرقنا اليها.
م���ا نريده م���ن وزارة املالية وم�ضارفها ان تعتم���د الية تتيح 
للمقرت�ض���ن ا�ضت���الم قرو�ضه���م م���ن دون تدخ���ل املتطفل���ن 
واملت�ضيدي���ن باملاء العكر. هناك عوائ���ل فقرية تنتظر بفارغ 
ال�ض���ر من اج���ل بناء �ضق���ف بيت او م���ن اجل اعم���ار �ضكن 

متهاو.
الرقاب���ة والنزاهة واحل�ضاب���ات الدقيقة الت���ي تتيح للجميع 
احل�ضول على القرو�س يتوجب العمل عليها كذلك ال�ضتفادة 
م���ن التجارب ال�ضابقة ميك���ن ان ت�ضهل ح�ضول املواطن على 

مبتغاه.
نحن ل نقول ذلك يف �ضبيل التقليل من كفاءة املعنين بالمر 
بقدر ما نريد ال�ضارة اىل مكامن ال�ضعف يف الداء الذي رافق 
جتارب القرو�س ال�ضابقة اذ متثل بقيام املوظف يف م�ضرف 
م���ا  بتم�ضية  معامالت املقرت�ضن مقاب���ل اجر معلوم وجلهم 
م���ن املع���ارف او من الذين يت���م التعامل معهم ع���ر �ضما�ضرة 
جمندي���ن مقابل مبال���غ جتعل من موظف امل�ض���رف املرت�ضي 
ثريًا بن ليل���ة و�ضحاها.كذلك بالن�ضبة ملقدار القر�س يتمنى 
املواط���ن ان يك���ون مبني���ا على ا�ض����س مو�ضوعي���ة وموازيا 
ل�ضع���ار املواد الن�ضائية يف ال�ضوق وال فاأن الت�ضليف الذي 
ليبن���ى على ه���ذه  احلالة فاأن ط���ريف املعادلة ل���ن ي�ضتطيعا 
ح���ل م�ضكلة باتت توؤرق اغلبي���ة املواطنن وخا�ضة من ذوي 

الدخل املحدود.

������س�����ب�����اب�����ي�����ك

عبد الزهرة املن�سداوي

ت��������ق��������ري��������ر

قـــرطــــا�ســــيـــــة

مواطنون: جمل�ض حمافظة كربالء.. وعود مل تتحقق

اىل جريدة املدى الغراء 
م/ اجابة 

نهديكم اطيب حتياتنا ...
)1530(يف  بعدده���ا  جريدتك���م  ن�ض���رت 
2009/6/10 حت���ت عن���وان )ده���ن العمارة 
ووزارة التج���ارة (نود تو�ضيح التي: -فيما 
يخ�س م���ادة ال�ضم���ن النبات���ي مت التعاقد مع 
ال�ضرك���ة العام���ة ل�ضناع���ة الزي���وت النباتية 
بكمي���ة )30000(ط���ن وف���رتة التجهي���ز ملدة 
العق���د اي لغاي���ة  م���ن تاري���خ توقي���ع  �ضن���ة 

 .2009/9/4
-مت ا�ضت���الم كمية )6700(طن وهناك كميات 
متبقي���ة يف م�ضن���ع املعت�ضم لكمي���ة )1065(

طن ظهرت �ضالحيتها عالمة )الراعي(.
-تطلب الزيوت النباتي���ة تخفي�س كمية عقد 
ال�ضم���ن النبات���ي ليك���ون )10000(طن وذلك 
لع���دم وجود م�ضاحات خمزني���ة لدى ال�ضركة 
ب���وزارة  الغذائي���ة  امل���واد  لتج���ارة  العام���ة 

التجارة.
2-مادة زيت زهرة ال�ضم�س 

(ط���ن   10000( عليه���ا  املتعاق���د  -الكمي���ة 

وف���رتة التجهيز ملدة ثماني���ة ا�ضهر من تاريخ 
توقي���ع العق���د اي لغاي���ة 2009/3/30 وق���د 
مت التوق���ف عن ا�ضتالم كافة اامل���واد ا�ضتنادا 
اىل توجيه���ات الوزير بتاريخ 2008/12/7 
مما ادى اىل تكد�س النتاج يف خمازنهم وقد 
احيل مو�ض���وع اليقاف اىل الق�ضم القانوين 
يف ال�ضرك���ة العام���ة لتج���ارة امل���واد الغذائية 
يف  النباتي���ة  الزي���وت  احقي���ة  م���دى  لبي���ان 

التمديد بدون غرامة .
- وق���د اجاب الق�ضم القان���وين باأن املدة التي 
مت التوق���ف ع���ن ال�ضت���الم جلمي���ع املنتجات 
املتعاقد عليها ل حتت�ضب �ضمن مدة العقد لن 
التوق���ف كان بايعاز من �ضرك���ة جتارة املواد 
الغذائي���ة للف���رتة املذكورة حي���ث ان الزيوت 
النباتية اعلمتنا بكتب ر�ضمية لغر�س ا�ضتالم 

الب�ضاعة .
-تطلب الزيوت النباتية تخفي�س كمية العقد 

ليكون )6000(طن بدل من )10000(طن .
3-مادة ال�ضوابن 

-الكمي���ة التعاق���د عليه���ا م���ع �ضرك���ة الزيوت 
الت�ضلي���م  وف���رتة  )10000(ط���ن  النباتي���ة 

ثماني���ة ا�ضه���ر م���ن تاري���خ العق���د اي لغاي���ة 
 .2009/6/28

-مت �ضح���ب كمي���ة )1451(ط���ن م���ن النتاج 
وكذل���ك فاأن ال�ضاب���ون اي�ض���ا م�ضمول بفرتة 

اليقاف يف 2008/12/7 .
-تطلب الزيوت النباتية اعتبار فرتة اليقاف 
والبال���غ )128(يوم كفرتة متديد للعقد بدون 

غرامة . 
4-مادة م�ضحوق الغ�ضيل 

الكمي���ة املتعاق���د عليه���ا )10000(ط���ن ومدة 
الت�ضليم خم�ضة ا�ضهر من تاريخ توقيع العقد 

لغاية 2009/9/13 .
-مت ا�ضت���الم كمية)2000(ط���ن يف خمازنن���ا 
�ضاحلة ومطابقة للموا�ضفات و03000(طن 
قيد ظهور نتيجة الفح�س والنتاج م�ضتمرا.

راج���ن ن�ضر ه���ذا الردوالتعقيب التو�ضيحي 
يف جريدتك���م �ضاكري���ن ومقدري���ن لكم ح�ضن 

التعاون ..مع التقدير 
�سالح ح�سني �سلطان 
امل�سرف على املكتب االعالمي 
وزارة التجارة   

ردود واج����اب��ات

ر����س���ال���ة ال��ع��دد

ا��������������س�������������ارة 

�سيطرات ج�سر دياىل
ووقت النا�س املهدور

بعث الينا لفيف م���ن املواطنن بال�ضكوى التالية 
وهي غنية عن اي تعليق ...

تنت�ض���ب يف عن���ق ج�ض���ر دي���اىل �ضيط���رة تقوم 
باأيق���اف ال�ضري ب�ض���ورة كاملة ولف���رتات طويلة 
م���ن الزمن حي���ث ي�ضط���ر الكثري من امل���وا طنن 
اىل  الن���زول م���ن �ضي���ارات النقل الع���ام ليم�ضوا 
عل���ى اقدامه���م ك�ضبا للوقت واتق���اء حلر ال�ضيف 
الاله���ب. اىل ه���ذا احل���د والم���ر مفه���وم ، ولكن 
الم���ر ال���ذي ي�ضع���ب عل���ى املواط���ن فهم���ه ه���و 
انت�ض���اب �ضيط���رة ثاني���ة يف عن���ق اجل�ض���ر م���ن 

اجلهة ذاتها اجتاه ال�ضري ذاته!!
اأم���ا الم���ر الذي يتح���دى مقدرة اي عق���ل ب�ضري 
عل���ى ا�ضتيعاب ول���و جزء ي�ضري م���ن معناه، فهو 
الغالق الكيف���ي واملزاج���ي والع�ضوائي لحدى 
/ ال���ذروة  اوق���ات  يف  وغالب���ا   ، ال�ضيطرت���ن 
بدايات ال���دوام او نهاياته/فال ندري مالمر وما 

ال�ضبب..

 كل ذلك وتتك���رر ماأ�ضاتنا على طول الطريق بعد 
تل���ك ال�ضيطرة ، مع �ضيطرات اأخ���ر حتى مع�ضكر 
الر�ضيد لن���ذوق المرين م���ن �ضلوكيات وامزجة 

القائمن على تلك ال�ضيطرات..
ننا�ض���د امل�ض���وؤول الراأف���ة بح���ال النا����س الذي���ن 
يخ�ض���رون الكث���ري م���ن اجله���ود والوق���ت �ضيما 
ومعظمهم اما من الك�ضبة، او من املوظفن الذين 
يحت�ض���ب الوق���ت ال�ضائ���ع يف ال�ضيط���رات منهم 
عقوب���ات اداري���ة وخ�ضومات م���ن رزق عوائلهم 

واأطفالهم .
عنهم امل�اطن
حممد كاظم عمار 

�س�ؤال ملدير بلدية االعظمية
اىل  ب�ضك���وى  تقدم���ت   2009/6/15 بتاري���خ 
املجل�س املحل���ي حلي تون����س بخ�ضو�س ن�ضب 
مولدة كهربائية كبرية احلجم امام واجهة حملي 
يف ح���ي تون����س حمل���ة 330 زق���اق 47 عم���ارة 
جرجي����س ب�ضبب ال�ض���رار الت���ي خلفتها ب�ضبب 

الدخان املنبعث وال�ضوت املرتفع وحجب املحل 
عن ال�ضارع ا�ضافة اىل جتميع النفايات والزبال 
بجانب املولدة الكهربائية لكن رئي�س املجل�س مل 
يتخ���ذ اي اجراء ما دعاين اىل التوجه بال�ضكوى 
اىلاملديري���ة العام���ة لبلدي���ة العظمي���ة لكنه���ا مل 
تك���رتث اي�ضا ونت�ض���اءل ملاذا ل يت���م حل م�ضاكل 
املواطن���ن يف اجلان���ب البلدي م���ن املعنين يف 

المر وترك المور �ضائبة .   
                                                                                      

منطقة الرثثار ت�سك�
ي�ضك���و عدد م���ن �ضكنة  منطقة الرثث���ار من �ضحة 
�ضدي���دة يف املي���اه ال�ضاحلة لل�ض���رب وترد مريع 
يف اخلدم���ات البلدي���ة العام���ة، ويف ر�ضالة بعث 
به���ا املواط���ن اركان حمم���د عل���وان اك���د فيها ان 
اه���ايل الرثث���ار طالبوا احلكوم���ة املحلية املمثلة 
مبجل����س الق�ض���اء ولكرث م���ن م���رة بال�ضتجابة 
ملطالبه���م امل�ضروع���ة ومل يح�ضل���وا �ض���وى عل���ى 
وع���ود. عل���ى الرغ���م م���ن الت�ضريح���ات الخرية 
لرئي����س جمل����س حمافظ���ة النب���ار جا�ضم حممد 

احللبو�ض���ي  من ان املجل����س ب�ضدد و�ضع خطط 
طموح���ة لقامة حمطات مياه ومد  �ضبكات كاملة 
لنق���ل امل���اء ال�ضال���ح لل�ض���رب ، واقام���ة م�ضاريع 

خدمية متنوعة .

اىل وزارة التعليم العايل
مع التحية 

و�ضلت ال�ضفحة ع���دة ر�ضائل من طلبة جامعين 
حال���ت ظروفه���م املعي�ضي���ة ال�ضعب���ة او م�ض���اكل 
عدي���دة منه���ا �ضظف العي����س او املر����س اوامور 
اخ���رى ان يرتك���وا الدرا�ض���ة ل�ضنت���ن متتاليتن 
للع���ام  الر�ض���وب  نتيجت���ه  كان���ت  م���ن  منه���م  او 
الدرا�ض���ي 2008/2007 وت���رك الدرا�ض���ة للعام 
2009/2008 ولك���ن قي���ده رق���ن يف كليت���ه م���ع 
ان���ه لديه ال�ضب���اب املقنعة لرتكه لذل���ك يطالبون 
باعادة النظر يف هذا المر وف�ضح املجال لهم من 
اجل اكم���ال درا�ضتهم مع العل���م باأنهم من الطلبة 
الذين ينتم���ون اىل كليات اهلية ويدفعون اجور 

الدرا�ضة العالية التكاليف.

���������س��������ك��������اوى

حتى وقت قريب مل يكن يعرف 
العراقي�ن اية معل�مة عن نظام 

جمال�س املحافظات، ب�سبب تراكم 
عه�د ط�يلة من احلكم الفردي 

، كما يظن اغلب امل�اطنني ان 
جتربة جمال�س املحافظات وافدة 
علينا مع رياح التغيري �ساأنها �ساأن 

العديد من االنظمة واالليات 
االجتماعية وال�سيا�سية 

االخرى.

للمناق�سة  ق�سية 

وردتن���ا ه���ذه الر�ضال���ة م���ن ع���دد م���ن املوظفات 
وظيفي���ة  بعناوي���ن  وزارتك���م  اىل  املنت�ضب���ات 
خمتلف���ة ونتمن���ى ان جت���د الهتم���ام والجاب���ة 
الت���ي ي�ضع���ر املواطن من خاللها ب���اأن، هناك من 
ي�ضغ���ي وي�ضتمع اىل ما يعاين او ي�ضكو منه .اذ 
ان دائرة اعالم وزارة الدفاع عودتنا على التزام 
ال�ضم���ت املطب���ق ح���ول كل م���ا ين�ض���ر ول�ضباب 

جنهلها..
تذك���ر الر�ضالة باأنهن مت���ت احالتهن على دفعات 
الط���وارئ ل�ضت���الم ال�ضتحق���اق امل���ايل نتيجة 
حل���ل اجلي�س ال�ضابق ويطال���ن باأعادة تاأهيلهن 
حلمل���ة  وخا�ض���ة  خراته���ن  م���ن  وال�ضتف���ادة 

ال�ضه���ادات الدرا�ضية منه���ن )جامعات ومعاهد(
وان طلباته���ن ال�ضابق���ة بهذا اجلان���ب مل يجنن 
منه���ا غري املماطل���ة والت�ضوي���ف دون اي تفعيل 
او تفه���م ملعاناته���ن اذ ان الكث���ري منهن مطاليات 
وم���ا  �ضك���ن  ايج���ارات  ودف���ع  عوائ���ل  باعال���ة 
اىلذلك م���ن المور التي ت�ضتدع���ي دخال �ضهريا 
موازي���ا ل�ضعار ال�ضوق املرتفع���ة يوما بعد اخر 
لذل���ك ينا�ضدن ال���وزارة ب�ض���رورة اللتفات اىل 
م�ضكلتهن وحلها حت���ى لو اقت�ضى المر التنازل 

عن �ضنن اخلدمة ال�ضابقة.
عنهن امل�اطنة
اأ.م.ع مع �س�رة 

اىل وزارة الدفاع مع التحية
احمد ن�فل 

ولي����زال  التلفزي����ون  جه����از  كان 
النافذة التي ت�ضافر عرها العائلة 
يف البيت اىل عوامل الفن والثقافة 
وافاق املعرفة  والرتفيه ومت�ضي 
اوقات����ا ممتع����ة يف متابعة الفالم 

وامل�ضل�ضالت التي تعر�س.
بعد التغي����ري �ضهد الواقع العراقي 
اع����داد  يف  الث����ورة  ي�ضب����ه  م����ا 
الف�ضائيات الت����ي ت�ضنى للمواطن 
الطالع عليها بع����د ان حرمه منها 

النظ����ام ال�ضدامي املنهار.. و�ضار 
باأم����كان املواط����ن الختي����ار، ب����ن 
ع����دد هائل م����ن الختي����ارات التي 
كل  تق����دمي  يف  تتناف�����س  راح����ت 
ماه����و ج����اذب وغري����ب لالم�ض����اك 
بتالبي����ب امل�ضاهد حتى بات �ضعار 
اح����دى الف�ضائي����ات ميار�س ا�ضبه 
بال�ضلط����ة النف�ضي����ة عل����ى امل�ضاهد 
ال�ضائ����ع باللهج����ة  وه����و ال�ضع����ار 
امل�ضرية املعروفة ) ..م�س حتقدر 
تغم�س عيني����ك(. اىل هنا واحلال 
مفه����وم ، ولكن )غري املفهوم( لدى 

املواط����ن ماتبث����ه ح�ض����را بع�����س 
الت����ي  او  العراقي����ة  الف�ضائي����ات 
زورا  رمب����ا  الع����راق  اىل  تن�ض����ب 

وبهتانا.
مازالت واحدة من تلك الف�ضائيات 
املعروفة بنهجها املع����ادي للعراق 
وللعملي����ة ال�ضيا�ضية الدميقراطية 
اجلارية على الرغم مما �ضابها من 
ثغرات ، مازالت تلك الف�ضائية تبث 
كل ما من �ضاأن����ه اأحباط العراقين 
وتثبيط هممهم ، وت�ضخيم احلدث 
اليومي ال�ضي����ىء، والت�ضغري من 

اهمي����ة احل����دث اليجاب����ي مهم����ا 
الحي����ان  وبع�����س  حجم����ه،  كان 
تق����وم بتجاهل����ه وحت����ى حجب����ه . 
ومثلها ع����دد اخر م����ن الف�ضائيات 
بغ�س النظر عن عددها وم�ضتوى 
عدائها للعملية ال�ضيا�ضية اجلارية 

يف البلد.
و�ض����ك  ريب����ة  يث����ري  ال����ذي  الم����ر 
املواط����ن ه����و اىل اي����ة جه����ة م����ن 
خارجي����ة،  اأم  اجلهات،داخلي����ة 
تعط����ي تل����ك الف�ضائي����ات ولءها؟ 
واين من ذلك ال����ولء النتماء اىل 

العراق؟
ريب����ة  الك����رث  وال�ض����وؤال 
واحلاح����ا : م����ن اأي����ن تاأت����ي تل����ك 
تلك  ب����كل  الف�ضائيات)املدعوم����ة( 
الم����وال التي تبعرثها )عيديات/
جوائز م�ضابق����ات/ ولئم اأفطار/
ديك����ورات فخم����ة/ برامج تكاليف 
ال�ضف����ر بالطائ����رات، والقامة يف 
الفنادق، واحلجز يف املنتجعات، 
وغري ذلك الكثري..( ماهي م�ضادر 
التمويل ؟ يت�ضاءل املواطن.. وما 

هي الغايات؟

ـــــــــــات ـــــــــــي ـــــــــــائ ـــــــــــس ـــــــــــ� ف

ثانوية املعرفة للبنني تواجه ال�ستاء عارية


