
ي�ستعد االلف من طلبة املدار�س هذه االيام ال�ستقبال 
العام الدرا�سي اجلدي��د ،  حيث تزداد االعباء املالية 
امللق��اة عل��ى ع�ائ��ل ه���ؤالء الطلبة وخا�س��ة ذوي 
الدخ��ل املحدود يف حماول��ة للت�فيق بني متطلبات 
ابنائهم من املالب�س وامل�ستلزمات االخرى املتعلقة 
بالدرا�س��ة م��ن كتب ودفات��ر مدر�سي��ة  وبني ت�فري 
الق���ت الي�مي له��ذه العائالت ، حي��ث ت�سهد ا�سعار 
احلقائب املدر�سي��ة والقرطا�سي��ة ارتفاعا كبريا وال 
تتمك��ن اغلب العائالت من ت�فريه��ا الأبنائهم وهي 
تت�سب��ب يف ا�ستنزاف امليزانية ال�سهرية وتق�سري يف 
م���روف املن��زل  ا�ساف��ًة اىل ان هن��اك نق�س يف 
الكتب املدر�سية وي�سط��ر اولياء االم�ر اىل �راءها 
م��ن املكتب��ات ، وكانت لن��ا ج�لة يف ا�س���اق بغداد 
لل�ق�ف على معاناة اولياء ام�ر الطلبة وهم يدورون 
على املح��ال التجارية بحثا ع��ن اال�سعار املنا�سبة  
الت��ي تتما�س��ى م��ع دخلهم امل��ادي . �سي��ف حم�سن 

)م�ظ��ف(  ولدي��ه طف��الن يرت��ادان املدر�س��ة  قال، 
"يقين��ا باأن التعليم ه��ي م�س�ؤولية دينية واخالقية 
قب��ل ان تك���ن م�س�ؤولية وطني��ة، ولكن ثم��ة ثقافة 
جدي��دة على ال�اقع العراق��ي ي�رع الكثري بالرتويج 
اليها ع��ن طريق ب��ث روح االنك�س��ار والهزمية امام 
املت�سدي��ني للعملي��ة التعليمي��ة، وهي ب��اأن التعليم 
ال يج��دي وال ينفع ب��ل رمبا ال ي�سب��ع، وتلك الثقافة 
ه��ي اقرب ما تك���ن اىل حرب االب��ادة ل�سعب وادي 
الرافدين، هذا مما يف�سي  بالطالب اىل حالة النزوع 
وعدم االك��رتاث با�ستمرارية التعلي��م، وهذا بطبيعة 
احل��ال ما ي�سع��ى اليه اأع��داء العراق الي���م". وي�ؤكد 
�سي��ف يف  حديثه لنا "يف ال�ساب��ق جتد الطالب رغم 
الظ��روف ال�سعبة والع�ز املادي ال ي�ستطيع  الطالب 
حت��ت اأي ظرف من الظروف ان يتخل��ى عن التعليم، 
ناهي��ك باأن ثقاف��ة املجتمع  هي الت��ي كانت تزرع 
يف داخل��ة دمي�م��ة الت�ا�سل املع��ريف، ولكن الي�م 

م��ع �سدي��د اال�سف جن��د االهل غري معني��ني مبتابعة 
ابناءهم م��ن خالل الك�سف عن م�ست�اهم العلمي من 
خالل مراجعة ادارة املدر�سة، لذا فالنتيجة حم�س�مة 
م�سبق��ا ل�سال��ح التقهق��ر واالنح�س��ار يف امل�ست���ى 
التعليم��ي عاجال ام اجال".واك��د �سيف على �رورة 
ت�ف��ري الكتب اجلديدة و امل�ستلزم��ات  املدر�سية من 
قب��ل وزارة الرتبي��ة للطالب قبل املبا���رة بالدوام 
املدر�سي. اأما والد الطالب )علي( فتحدث قائال، "ان 
الظروف الت��ي مير بها �سعبنا هي ظروف ا�ستثنائية 
واالن�سان العراقي م�ستهدف ب�ستى الطرق ومبختلف 
ال��سائ��ل فه��� مه��دد يف رزق��ة وحيات��ه ويف كل 
م�ستلزمات البقاء على وجه االر�س ،ويرى والد علي 
ان البالد وم��ا تعانيه من ظروف مبجملها ال ت�سجع 
عل��ى اعتم��اد عملي��ة تعليمي��ة �سليمة ولي���س هناك 
مق�م��ات لالرت��كاز ولك��ن يبق��ى االن�س��ان ي�سارع 
الفن��اء من اجل البناء". و�سك��ى والد علي من بع�س 
الكت��ب املهرتئ��ة التي ت�سلمه��ا من املدر�س��ة  وعدم 
ت�فر كتب لبع�س امل�اد الدرا�سية . تق�ل ام مي�س ان 
معظ��م  ادارات املدار�س يف الع��ام املا�سي مل ت�سلم 
امل�ستلزم��ات املدر�سي��ة والكتب ب�س��كل كامل  .حني 
تطل��ب ���راء م��ا ب��ني 8 – 10 دفرت م��ن فئة 100 
ورق��ة ا�ساف��ة اىل امل�ستلزم��ات الدرا�سي��ة االخ��رى 
ونق���س الكت��ب املدر�سي��ة  وهذا ا�سب��ح يكلف ذوي 
الطلبة املزيد من النفقات غري املت�قعة التي تعادل 
يف بع���س االحي��ان اك��ر م��ن ن�سف دخ��ل اال�رة 
ال�سه��ري وا�سع��ار الدفاتر هذه ال�سن��ة وامل�ستلزمات 
املدر�سي��ة ومالب�س الطلبة قد ت�ساعفت اىل اكر من 
م��رة ون�سف من اال�سع��ار ال�سابقة ، حي��ث بلغ �سعر 
الدف��رت ال�اح��د بح�س��ب ق���ل ام �سحر اك��ر من الف 
ون�سف يف حني ا�سبح جتهيز ابنائي بالزي امل�حد 
ويكل��ف 150 الف دين��ار بينما كان ال يكلف ن�سف 
املبل��غ املذك�ر العام ال�ساب��ق ، كما ا�سارت ام مي�س 
ان لديها اربع طالبات اثنتان يف املرحلة االبتدائية 
واثنت��ان يف املت��سط��ة ، اال ان تكالي��ف الدرا�سة مل 
تقت���ر عل��ى الدفات��ر وامل�ستلزم��ات الدرا�سية ، بل 
تعدته��ا لت�سمل احلقائب واملالب���س والنقل ونفقات 
الدرو���س اخل�س��سية ، وان م�سكل��ة امل�ساكل الطرق 
املقط�ع��ة والزحام��ات وا�سع��ار امل�ا�سالت ، حيث 
اذا اردت ان ترك��ب م��ن اي مكان �سيق���ل لك �سائق 
التاك�س��ي خم�سة االف دينار على االقل لك�ن جميع 
الط��رق مزدحمة ، ناهيك عن البا�سات الكبرية التي 
ت�ساع��د الكث��ري م��ن الطلب��ة بذهابه��م اىل مدار�سهم 
وه��ذا عبء اخ��ر ي�س��اف اىل االعباء االخ��رى التي 
يتحمله��ا اولي��اء ام���ر الطلب��ة، وت�سي��ف ام �سح��ر 
كلفن��ي مالب�س البنات مبل��غ 250 الف دينار وهي 
مالب���س �سيفي��ة وهي �سيفي��ة لعدم ت�ف��ر ال�ست�ي 
منها يف ال�س���ق واقرتاب م�عد العام الدرا�سي وهذا 
يعني اننا �سنع�د ل���راء مالب�س �ستائية مرة اخرى 
وه��ذا �سيتعبن��ا ماديا خا�س��ة وان قطع��ة املالب�س 
ل��كل واحدة منه��ن ال تكفي.  ويتح��دث)رزاق احمد( 

وه��� معل��م  قائاًل ، "ال �س��ك باأن العملي��ة التعليمية 
ه��ي مبثاب��ة عملية بناء معقدة تقت�س��ي ت�سافر كل 
اجله���د ابت��داء من املعلم اىل الطال��ب اىل االهل اىل 
امل�ؤ�س�سات احلك�مية مبختلف ت�جهاتها، اىل اب�سط 
م�اط��ن يف ه��ذا البلد ك�نه��ا يف اال�سا�س تهدف اىل 
بن��اء جي��ل جدي��د". وي�سي��ف )رزاق (، "يجب علينا 
ونح��ن يف بداي��ة الع��ام اجلدي��د ان نفه��م املنهجية 
العلمي��ة من اجل جت��اوز كل املع�قات واالخفاقات 
الت��ي تعرت���س �سري العملي��ة التدري�سي��ة والتعليمية 
يف اأن��ا واحد، ويف بع���س االحيان ي�س��كل االخفاق 
يف جان��ب مع��ني حج��ر الزاوي��ة يف االخف��اق يف 
ج�ان��ب اخرى، هذا مما ي�س��ع يف اأعانقنا م�س�ؤولية 
احلر�س على تاأدية هذا ال�اجب بكل اأمانه من خالل 
الت�سام��ي ف���ق حيثيات ون���ازع النك��س والرتهل 
يف ا�ستمرار هذا الزخم وهذا اجلهد اخلالق من خالل 
ت�ساف��ر م�س��رية البناء احل�س��اري لالإن�س��ان والفرد 

العراقي". وكان��ت وزارة الرتبية قد حددت  ي�م 29 
م��ن ايل���ل/ �سبتم��ر من ع��ام 2016 بداي��ة العام 
الدرا�س��ي 2017-2016 يف عم���م مدار�س العراق 
وكاف��ة املراح��ل الدرا�سي��ة املن�س�ي��ة حت��ت ادارة 
وزارة الرتبية".  وا�س��درت املرجعية الدينية العليا،  
جمم�عة ت��سي��ات اىل ا�ساتذة اجلامعات ومدر�سي 
ومعلم��ي املدار���س ف�س��ال عن اولي��اء ام���ر الطلبة 
م��ع بداي��ة الع��ام الدرا�س��ي اجلدي��د، م�س��رية اىل اأن 
مهن��ة التعليم والرتبية متث��الن يف بع�س ج�انبهما 
"امت��داداً ملهن��ة االنبي��اء واالئم��ة".  وق��ال ممث��ل 
املرجعية عبد املهدي الكربالئي خالل خطبة �سالة 
اجلمعة يف ال�سحن احل�سيني بكربالء، اإنه "مبنا�سبة 
اق��رتاب بداي��ة العام الدرا�س��ي اجلديد ن���د ان نذكر 
الأعزاءنا اال�ساتذة واملعلمني واولياء الطالب بع�س 
االم���ر منها"، خماطبا اياهم بالق�ل "ليعلم االخ�ة 
اال�سات��ذة يف اجلامعات واملدر�س���ن واملعلم�ن ان 

مهن��ة التعليم والرتبية متث��الن يف بع�س ج�انبهما 
امتدادا ملهن��ة االنبياء واالئمة )عليه��م ال�سالم( يف 
تعلي��م النا�س وتربيتهم، فاأجعل�ا مق�سدكم والباعث 
لديك��م هي النية اخلال�سة هلل تعاىل ليك�ن لكم بذلك 
االجر يف عملكم ولتجعل �ساعات تعليمكم يف ميزان 
ح�سناتك��م". واأ�س��اف الكربالئ��ي، اأن "م��ن املاأمل 
من االخ���ة اال�سات��ذة واملعلمني ان يلتفت���ا اىل ان 
ه���ؤالء الطلبة امانة يف اعناقه��م فاالآباء واالمهات 
ب��ل املجتمع باأكمله ق��د �سّلم�ا اليك��م عق�ل وقل�ب 
ه���ؤالء ت�س�غ�نها مب��ا ت�ساءه افكارك��م وتعاليمكم 
فاأعي��دوا ه��ذه االمان��ة �ساحل��ة باملب��ادئ واخللق 
الرفي��ع م�س�نة من اجله��ل واالنح��راف"، مبينًا اأن 
"مهمتك��م ال تقت�ر على التعليم املهني يف جمال 
اخت�سا�ساتك��م ب��ل مهمتكم ه��ي التعلي��م والرتبية 
عل��ى االخ��الق الفا�سل��ة وامل�اطنة ال�ساحل��ة معًا، 
ف��ال ثمرة للتعليم بدون االخالق وتربية النف�س على 

ورغ��م جمي��ع التحذي��رات واحلمالت الت��ي تنظمها 
اأجهزة ال�رطة بني احلني واالآخر للقب�س عليهن، اال 
ان مهنتهن ت��زداد ات�ساعا مع �سيق عق�ل امل�ؤمنني 

بهن.
الدجاج االأ�س�د 

يف بي��ت اأم �رور العرافة تنطب��ق املق�لة امل�سه�رة 
“الدجاج االأ�س�د ينفع يف الي�م االأبي�س”.

انتظ��ار  قاع��ة  يف  ال�حي��د  الرج��ل   “ “ح  وكان 
املراجع��ني �سع��ر  ب�سيء من اخلجل ج��راء ذلك لكنه 
يراج��ع من��ذ ف��رتة دار العراف��ة اأم ���رور لت�ساع��ده 
بالبحث عن حب �سائع!! وبعد برهة خرجت العرافة 
من غرفتها واأعطت “ح” ورقة �سغرية فاأخذ ال�رقة 
واأبت�س��م مت�سائ��ال: دجاج��ة )�س���دة وبيا�س��ة( هذا 
الطل��ب �سعب كي��ف �ساأح�س��ل عليه��ا ؟ فترعت اأم 
���رور بجلبه مع ���رف مبلغ يلي��ق باأتعاب املراأة 

االأخرى؟! 
 وكما حتدثت ال�سيدة )ع( الزبيدي وهي امراأة مثقفة 
تعي ما تق�ل لكنه��ا وقعت يف م�سيدة امراأة متتهن 
الدج��ل وال�سع���ذة للك�سب، ففي اأح��د االأيام كنت يف 
حال��ة اكتئ��اب �سدي��دة وبع��د اأربع �سن���ات من عدم 
االإجن��اب ن�سحتني جارتي مبراجع��ة ق�طية  املراأة 
املل�ن��ة �سكال وم�سم�نا لفك عم��ل قدمي يحيل دون 
حملي، والكالم مازال لل�سيدة الزبيدي، وفعال ذهبت 
واأن��ا غري م�ؤمنة وال متيقنة م��ن نتائج فاعلية هذه 
امل��راأة يف تغيري م�سار حياتي، لك��ن )الغريق يتعلق 
بق�س��ة( كم��ا يق��ال، كان��ت ده�ست��ي تت�ساع��د كلما 
دخلت امراأة وهي تقبل وجنتي ق�طية وت�سكرها يف 
اخلال�س من حال اىل حال اأف�سل حتى �سدقت اأنها 
ام��راأة مك�س���ف عنها احلجاب، بادرتن��ي بابت�سامة 
وقال��ت: "كل�س��ي وعن��دي ال��ه حل"،ث��م �ساأل��ت "ما 
امل�سكلة" ف�ردت عليها ق�ستي يف مراجعة االأطباء 
والفح��س��ات الكث��رية للح�س���ل عل��ى طف��ل بع��د 
زواج��ي من رج��ل يرغب ب��االأوالد"، ف�سحكت وهي 
ت�س��األ ام��راأة بجانب��ي: “�س�لفيلها �سل���ن الت�م ايل 

ولدتيهم قبل اأ�سهر".
كان��ت احلكاية اأ�سبه باحللم، حيث اأجنبت تلك املراأة 
�سبي��ني بعد عقم دام �سبع��ة ع�ر عاما، ثم قالت يل 
ق�طي��ة "انِت عن��دج تابع��ة وهي التي حت���ل بينك 
وب��ني االإجن��اب"، لذا علي��ك جلب هذه امل���اد للعمل 
االأول و�ستك���ن هن��اك مراح��ل ثالث وبع��د �سيك�ن 

رزقك معك. 
كان��ت قائمة ح�ساب ق�طية ثالث��ة اآالف دوالر، نعم 
وقال��ت اإذا مل ت�ستطيع��ي جل��ب ه��ذه االأ�سي��اء فاأن��ا 

باخلدمة اأعطيني املال واأنا اأتكفل بالباقي!.
وا�سافت الزبيدي قائلة “ يف عدد املراجعات ال�ست 
لتل��ك امل��راأة اأنفقت ما يع��ادل ثالثة مالي��ني دينار 
فتخيل���ا كم امراأة تقع يف ���رك احليلة وكم ملي�نا 

يهدر يف كذب ودجل.
اجلب�سة

جت��اوز حمم��د الثالث��ني من عم��ره ومل يت��زوج بعد 
لي���س الأن في��ه عيبا بل على العك���س، فه� من عائلة 
حمافظة وخريج معه��د ويعمل م�ظفا اال انه عندما 
يختار فتاة ليخطبها تتعكر االأمزجة وت�سيع اجله�د 
وهكذا االأمر مع اأكر من اأربع فتيات، ما جعل والدته 
تلجاأ للعرافني حلل )اجلب�س��ة(، اإذ و�سف لها اأحدهم 

يف قرية نائية تتبع مدينة يف �سمال البالد.
 تق���ل ام حممد انها ق�سدت القري��ة وقابلت املدع� 
)�س( الذي طلب منها ان جتلب له ابنها وقب�س منها 
50 ال��ف دينار مقابل كي�س �سغري من الزبيب اآمرا 

اإياه بان يفطر عليه حممد كل �سباح.
وا�ساف��ت ان حمم��د عندما قابله ق��ال ان )�س( اأخذ 
يتمت��م بكلم��ات غري مفه�م��ة ويحرك ع�س��ا كانت 

بجانب��ه وي�رب بها االأر�س ويل�ح بها عاليا تارة 
اأخ��رى ويقل��ب �سفحات كت��اب كبري احلج��م و�سع 
اأمام��ه، واأخ��ريا نط��ق بكلم��ات قائال ل��ه “ان هناك 
بنت��ا  بي�س��اء ط�يلة، �سعرها اأ�س���د ق�سري هي التي 
�ستك�ن من ق�سمته وان جميع من مت خطبتهن لي�ست 

املق�س�دات".
تتاب��ع ام حممد ان )�س( اأكد ان هذه الفتاه �سيتعرف 
عليه��ا حممد خ��الل ثالثة ايام و�سيت��م زواجه منها 
با���رع وق��ت الن )اجلب�س��ة انفك��ت( وقب���س مبلغ 

500 الف دينار وعدت مع ابني اىل بغداد.
وانهت ام حممد ق�ستها بانها مل تقب�س من ال�ساحر 
)���س( �سيئا وان الذي تكلم به عب��ارة عن كذب الأننا 
بع��د عدة ا�سابيع انتقلن��ا اىل دار اخرى حيث تعرف 
ابن��ي على فت��اة يف املنطقة اجلدي��دة حنطية الل�ن 
مت��سطة الط�ل متتاز ب�سعرها الط�يل ومتت الق�سمة 

ب�رعة وتزوج منها ويعي�سان حياة �سعيدة.
جتارب 

ام��ا اأم ي�س��ار ام��راأة يف العق��د الثال��ث م��ن عمره��ا 
ذهب��ت اإىل مغ�سل االأم�ات للح�س���ل على قطعة من 
ال�ساب�ن الذي يغ�س��ل به االأم�ات لغ�سل قلب اأخ�ها 
ع��ن زوجت��ه الت��ي تعتره��ا اأم ي�س��ار �سب��ب تعا�سة 
بيتهم، بح�سب ما علمتها اإحدى ممتهنات ال�سحر يف 

منطقتهم.
وعن حرم��ة هذا امل��س�ع ذك��رت اأن ما ينالها من 
زوج��ة اأخيه��ا اأك��ر ���ررا مم��ا �ستق�م ب��ه بح�سب 

راأيها.
فري��د احلياوي ،�ساب يق�ل اأنه تعلم ال�سحر الأغرا�س 
اإن�ساني��ة لف��ك االأعم��ال الت��ي تلحق بالنا���س وهذه 

بح�سب وجهة نظره خدمة ولي�ست نقمة.
وع��ن اأن�اع ال�سحر التي ي�ستطيع التعامل معها وهل 
هن��اك اأن���اع ي�سع��ب اإبطاله��ا ،اأو�سح حي��اوي اأن 
هن��اك �سحر بدائي ميكن اإبطال��ه ب�سه�لة وك�سفه اإال 
اأن هن��اك ال�سحر امل�سمى بال�سح��ر النج�س وهذا من 
ال�سع��ب اإبطاله ك�نه معم���ل بدقة ومن قبل �سحرة 
ذوو ق��درة بالغة على اإحلاق االأذى باالآخرين م�سريا 
اإىل اأن هناك فن�نا معقدة يف ال�سحر وان عمله اأ�سهل 
م��ن اإبطاله. واأو�س��ح اأن تاأثري ال�سحر ل��ه اأن�اع واأن 
اأخطر اأن�اعه ما يت��م �ربه �سائاًل من قبل امل�سح�ر 
ل��ه. يف ح��ني راأى رج��ال دي��ن اأن ال�سح��ر عقد بني 
ال�سيط��ان وال�ساحر حيث اأكد ال�سي��خ عمر امل�سهداين 
اأن العق��د ين�س على اأن ال�ساحر يفعل ما يغ�سب اهلل 
اأكر من اخلبائث فاإن ال�سيطان ينفذ له رغباته وان 
االإبط��ال يجب ان مي��ر عر ف�سخ ه��ذا العقد وان يتم 
عن علم ومعرفة واإال ف��ان الرقية بدون علم �سيك�ن 

له��ا اأثر عك�سي  لذا على ال�سي��خ الذي يرقي ان يك�ن 
عامل��ا باالآي��ات اخلا�س��ة بالرقي��ة  م�س��ددا على ان 
القران فيه �سفاء من االأمرا�س و على ان ال�سحر ذكر 

يف القراآن وانه ال ي�ر اأحداً اإال باإذن اهلل.
اإح��دى  ان  اأك��دت  جامعي��ة  طالب��ة  يا�س��ني  �س��ذى 
�سديقاته��ا اأعطته��ا �سح��را يف ع�س��ري �ربت��ه من 
يده��ا الإنها كان��ت تغار منها وان ه��ذا العمل ت�سبب 
باأعرا�س هزال ونح�ل يف ج�سمها عجز االأطباء عن 
معرف��ة �سبب��ه وان العارفني بهذه االم���ر اأكدوا لها 
باأنه��ا مت اعطاوؤها �سحر يف م��ادة �ربتها من قبل 
�سخ�س مقرب لها واعط�ها من االأو�ساف ما جعلها 

ت�ستدل على �سديقتها.
وذكر  احلاج �سامي حار�س مقرة ان بع�س ال�سحرة 
كان�ا ي�رق�ن عظام امل�تى ال�ستخدامها يف ال�سحر 
وان العدي��د منه��م مت ك�سفهم والقب���س عليهم اثناء 

عملهم هذا.
ي�ؤمن العديد من العراقيني بال�سحر وال�سع�ذة وتاأثري 
االأم���ر الغيبية عل��ى م�ستقبلهم، وحت��ى امل�س�ؤولني 
لي�س���ا يف من��اأى عن تل��ك املعتقدات، حي��ث يرتدي 
بع�سه��م حماب���س حتت�ي على حجر ك��رمي ي�ؤثر يف 

امل�سائر واالأقدار بح�سب تقديرهم.
عق�ل �سعيفة

النف���س االجتماع��ي وامل�روث��ات  وع��ن راأي عل��م 
االجتماعي��ة واأثرها يف تن�سيط تل��ك الظ�اهر حتدث 
الدكت���ر عل��ي الن�سم��ي اأ�ستاذ التاأري��خ يف اجلامعة 
امل�ستن�رية قائال: ل� حرثنا التاأريخ منذ ال�سالالت 
االأوىل للب���ر �سنج��د ب��ني طياته��ا الكثري م��ن تلك 
امل�روث��ات الت��ي تتكل��م ع��ن ال�راع��ات م��ا ب��ني 
اخل��ري وال���ر وم��ا بني احلقيق��ة والتالع��ب بها من 
خ��الل رم���ز ب�ري��ة تتخ��ذ م��ن احليل��ة والتحايل 
مك�سب��ا ملاآرب متعددة ال يك�ن اأولها الك�سب املادي 
اأو اآخره��ا ال�سيط��رة عل��ى العق���ل ال�سعيف��ة ورمبا 
ا�ستغالله��ا اىل اأبع��د من تل��ك الفك��رة املادية، وهذا 
يعن��ي اأن جذورها  ال�سارب��ة بعمق املجتمعات هي 
حال��ة مت�ارثة تتنا�سل باخت��الف الزمان واملكان، 
ولكنن��ي اأوؤك��د اأن الثقاف��ة وال�ع��ي ودور و�سائ��ل 
االإع��الم ه��ي االأدوات االأك��ر خط���رة يف االإطاحة 
به��ذه امل�روثات ووجهها القبيح ل��ذا هي م�س�ؤولية 
وع��ي ودراي��ة وبحث م��ن اأجل احلد منه��ا وم�سايرة 
الركب احل�س��اري الفكري يف جمتمعات تتطلع لنبذ 
تل��ك الظ�اه��ر وف�سحها وهذا ال ياأت��ي اال من خالل 

تلك ال��سائل التثقيفية اآنفة الذكر.

في العام الدراسي الجديد..

امنيات اولياء األمور بتوفير المستلزمات المدرسية.. تذهب ادراج الرياح

أصبحت ظاهرة اجتماعية.. مشعوذون يعتاشون على أصحاب العقول الضعيفة

بغداد ـ محمد هشام

بغداد ـ متابعة 
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تتخذ امل�شعوذات 
وقارئات الطالع 

ال�شالونات واملكاتب 
ال�شتقبال املراجعني يف 

مناطق متعددة وقرب 
املزارات ويف القرى 

البعيدة، اأغلبهن يدعني 
االت�شال باجلن او 

معرفة حركات النجوم، 
واأخريات بارعات يف 

قراءة الكف والفنجان، 
اال ان ما يجنينه من 

مبالغ يفوق ما يجنيه 
االأطباء و�شركات 

املقاوالت.
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