
الياب�س(  )التمر  بقب�سها  م�سهورة  التمر  عني  قرى  من  قرية 
كلمة  ا�سل  على  يدل  وا�سمها   ، املعدنية  وعيونها  ورمانها 
  . والقرى  املدن  يف  الآرامية  الأ�سماء  وزن  على  اآرامية 
ويتكون ا�سمها من مقطعني ) �سفا ( وتعني الرائق ال�سايف، 
الردئ  الهواء  بها  واأرادوا  الردئ...  اأي  )�سبوثو(  والثاين 
الأثري  التحري  : بعيدة عن  الرائقة. وبقيت �سثاثا  والعيون 
واأقالم املوؤرخني ، لكونها قرية �سغرية … ذكرها بنيامني 
اإىل  تاريخها  يعود  قبورا  فيها  بان  )�س145(  رحلته  يف 
وابرز من  ، وكانت جزءا من مملكة احلرية  امليالد  قبل  ما 
�سكنها يف القرن ال�ساد�س امليالدي �سمعون بن جابر الذي 
نقطة  يف   : �سفاثا  تقع   . 594م  �سنة  الرابع  النعمان  ن�رص 
الرثوة  فيها  تتوافر  البادية  يف  التجارية  الطرق  التقاء 
املائية اجلوفية مما جعلها مركزا مهما، ورد ا�سمها باوجه 
�سفاثا  ا�سم  ..فورد  والكتابة  اللفظ  يف  ومتباينة  متعددة 
الألفاظ حتى  وبقيت حتمل هذه  و�سثاثه،  و�سثاثا  و�سفاثي 
عني  ملدينة  تخليدا  ر�سميا  التمر  عني  ف�سميت  ا�سمها  تغري 
التمر التاريخية املندر�سة.    تبعد �سثاثا : عن مركز حمافظة 
الغرب  من  يحدها   ، الغرب  باجتاه  كم   67 م�سافة  كربالء 
املنطقة  ا�سم  و�رصي�س   ، الأنبار  وحمافظة   ، �رصي�س  منطقة 
ال�رصق  ومن  ال�سم  بنف�س  ي�سمى  قدمي  نهر  فيها  مير  التي 
ال�سعيب  منطقة  اأمام  دب�س  اأبي  منخف�س  حافة  وهو  الطار 
، وي�سمى اأي�سا طار ال�سيد كما يحدها من ال�سمال بحر امللح 
وهور اأبي دب�س ومن اجلنوب منطقة ال�سالم. �سطح �سثاثا : 
جزء من �سطح منطقة الأودية يف اله�سبة الغربية املتحدة 
 ، املناطق  باختالف  اأجزاوؤه  وتختلف   ، الفرات  غرب  من 
رملية  ر�سوبية  تربتها  اأ�سبحت  التي  املنخف�سات  فهناك 
ماحلة بفعل ال�سيول الناجتة من مياه الأمطار املن�سابة يف 
الأودية ، ومياه منخف�س هور اأبي دب�س وبحر امللح تطغي 
تقع  التي   ، املنخف�سة  الأرا�سي  من  وا�سعة  م�ساحة  على 
  . �سبه �سحراوية  ذات طبيعة  اأرا�سيها  وبع�س  �سثاثا  فيها 
والأرا�سي امل�ستغلة : زراعيا يغلب عليها ال�سبخ ، ومع ذلك 
الواحة  ومتلك   ، للزراعة  ب�سالحيتها  متتاز  اأرا�سيها  فان 
جنة  فيها  خلقت  التي  اجلوفية  املياه  من  ين�سب  ل  معينا 
 : العيون  �سثاثا  يف  تنت�رص  القاحلة.  البوادي  تلك  و�سط  يف 
ويجري   ، اأعماقها  من  يخرج  التي  املعدنية  املياه  ذات 
يف  بعيدة  م�سافات  اإىل  ت�سل  فرعية  وجماري  قنوات  عرب 
امللوحة  قليلة  عامة  ب�سورة  ومياهها   ، الزراعية  الأرا�سي 
ولكنها حتتوي على الكلوريد والكربيتات ، مما جعلها غري 
اجلوفية  املياه  من  �سثاثا  عيون  وتتغذى  لل�رصب،  �ساحلة 
املتجمعة يف ال�سخور الكل�سية واجلريية يف اأنحاء اله�سبة 
لهذه  الرئي�س  امل�سدر  هي  والأمطار    . الوا�سعة  الغربية 
اإىل  متتد  الغربية  الناحية  من  املياه  جتمع  ومنطقة  املياه 
العراقية حيث ت�ستمر بالرتفاع حتى قلب  ما وراء احلدود 
الفرات  وادي  اإىل  تدريجيا  الأرا�سي  وتنحدر   ، جند  ه�سبة 

200م  ، ويقدر معدل النحدار بنحو من مرت واحد يف كل 
�ساعدت  امل�سامية  ال�سخور  وطبيعة  التدريجي  والنحدار   ،

على جتمع املياه .
. ومن هذه العيون:-

-1عني ال�سيب: وتعني جمرى املاء وهي حماطة بب�ساتني 
النخيل والفاكهة.

الأر�س  اإىل  ن�سبة  ال�سم  بهذا  و�سميت  احلمرة:  -2العني 
لل�سادة  والعائدة  العني  فيها  تقع  التي  باحلمرة  امل�سماة 

) البو�سوي ( .
املاء  لعمق  الزرقة  العني  عليها  ويطلق  الكبرية:  -3العني 
ل�رصعة  )العربيد(  البدو  ي�سميها  وكان  ازرق  بلون  ويظهر 

جريان املاء املتدفق يف جماريها.
كما يوجد يف �سثاثا : اكرث من ع�رصين عينا كعني ال�سباط 
وعلوان  والعونية  ال�سمينة  بيت  وعني  املهنة  عبيد  وعني 

اجلا�سم..
مت تزويد �سثاثا باملاء العذب من مدينة كربالء.

ويف اأطراف املدينة بع�س الق�سور املندثرة يرجع تاريخها 
اىل عدة قرون منها مقر �سمعون ، وقد و�سفه �ساحب جملة 
لغة العرب )�س54( يف عام 1913 قال... ق�رص فخم واقع 
يف الطرف ال�سمايل من �سفاثا بني النخيل وقد تهدم جانبه 

ال�سمايل وق�سم من اجلنوبي ويبلغ عر�س حائطه نحو مرتين 
وعلوه 7م وحميط الق�رص زهاء 500م، ويف و�سطه �رصداب 
3م، وبناء  6م يف عر�س  3م يف طول  معقود ويبلغ عمقه 
الق�رص باحلجارة التي بني فيها ق�رص الربدويل والخي�رص .
وينزله قوم من اأهل �سثاثا يعرفون باحل�ساويني ، وي�سميهم 
اأهل �سثاثا باأولد �سمعون ، وين�سب هذا الق�رص اىل �سمعون 

بن جابر اللخمي ..
  وق�رص الربدويل يقع على تل علوه 15م وحميطه 400م 
… وهو عبارة عن  وباب الق�رص مقابل لأحمد بني ها�سم 
نف�سها  باحلجارة  مبنية  الأخرى  جنب  الواحدة  اأربع  قبب 
باجل�س  باطنها  ومغ�سى  الأخي�رص  ق�رص  بها  بني  التي 
الذي   : ها�سم  بن  احمد  قرب  بوجود  يفيد  ومما  والبورق  
انه  �س538(  العرب  )لغة  يف  جاء  كما  �سثاثا  غرب  يقع 
تدل على وجود  1843م على مرمرة مكتوب  عرث يف عام 
قربه .. وبني قربه وقرب اأخيه حممد الواقع �سماله على بعد 
100م �رصيح م�سبك من اخل�سب يزوره منها مقام احل�سن 
 ، �سفاثا  من  ال�رصقي  الطرف  يف  وموقعه   :  ) ال�سالم  )عليه 
القباب  طراز  على  م�سيدة  �سغرية  حجرة  عن  عبارة  وهو 
العربية القدمية .. جدرانها مزينة باملرايا والآيات القراآنية 
)مقام  عليها  كتب  لوحة  بابها  وعلى  باحلناء  وملطخة 

يف   : ال�سالم  عليه  علي  وحو�س    . )ع((  علي  بن  احل�سن 
اجلهة ال�سمالية وهو حجرة �سغرية يف قاعها حو�س مملوء 
75�سم  وعر�سه  1.25م  طوله  م�ستطيل  �سكل  على  باملاء 
ال�سكان  يعتقد   ، ومرايا  قراآنية  اآيات  احلجرة  وعلى جدران 
من  وتو�ساأ  املنطقة  تلك  اىل  و�سل  )ع(  علي  الإمام  اإن 
ماء احلو�س..    واملركز الثالث املقد�س )دو�سة علي عليه 
1964م  ال�سالم ( وهو حجرة م�ستطيلة كانت م�سقفة عام 
لونها  تقريبا  ال�سكل  مثلثة  �سخرة  اأر�سها  يف  باجلذوع 
 ، الفر�س  ال�سواد فيها انخفا�س ي�سبه اثر حافر  اإىل  �سارب 
7�سم  وبقربها حفرة مدورة يف ار�س احلجرة يبلغ قطرها 
.. فالنخفا�س الذي يف ال�سخرة هو اثر حافر فر�س الإمام 
علي )ع( ، واحلفرة املدورة حمل ارتكاز رحمه يف الأر�س ..  
ولهذه الآثار قد�سية عند �سكان املنطقة وكانت مدينة �سثاثا 
: تتاألف من اأربعة ق�سور كما ي�سميها الهلون ، وهي قرى 
ماأهولة بال�سكان و�سط الأرا�سي الزراعية ، والق�رص عبارة 
على  بالطني  م�سيدة  املتقاربة  البيوت  من  جمموعة  عن 
�سور  جميعا  بها  ويحيط  باجلذوع  وم�سقفة  �سخرية  اأ�س�س 
مرتفع كبري و بابان ومتانة ال�سور �سمم لغايات دفاعية ، 
ولكن اغلب اأ�سوار هذه الق�سور اأزيلت مبرور الزمن وات�سعت 

الق�سور وازدياد بيوتها          

 ن�رصت احدى اجلرائد البغدادية عتبا على جلنة ت�سمية 
ذلك  و�سوى  والحياء  واملتنزهات  وال�ساحات  ال�سوارع 
عتبه  يف  املقال  كاتب  مع  نتفق  كنا  واذا  الماكن  من 
حول وجوب ت�سمية بع�س ما ذكر باأ�سماء ن�ساء �رصيطة 
لن�ساء  ولي�س  فقط  بغداديات  لن�ساء  ال�سماء  تكون  اأن 
ان يتم و�سع  اوىل  او دول اخرى فالبغدايات  من مدن 
ا�سمائهن يف اماكن مدينتهن ل �سيما وان مل يتم و�سع 
ا�سم بغدادية على اي مكان با�ستثناء املرحومة امللكة 
اجلمهورية  وج�رص  اجلمهورية  �سارع  كان  حيث  عالية 
ا�سم �سارع  التحرير با�سمها وياحبذا ان يعود   و�ساحة 
عن  نبتعد  بحيث  عالية  و�ساحة  عالية  وج�رص  عالية 
امللكات  ا�سماء  ون�سع  والتحرير  واخللفاء  اجلمهورية 
املقال  كاتب  مع  التفاق  ميكن  ل  كذلك  البغداديات 
لال�سماء املذكورة اذ بدل من �سبيحة ال�سيخ داود التي 
البغدادية  دخلت كلية احلقوق �سنة ١٩٣٦ يف حني ان 
الطب  كلية  دخلت  ال�سحفيني  ا�سهر  غنام  رزوق  ملك 
ولي�س احلقوق قبل �سبيحةباأربع �سنوات حيث كان ذلك 

�سنة ١٩٣٢ وهكذا بالن�سبة لبغداديات �سهريات مل يتم 
الطالع على تاريخهن منهن:-

اأمت �سعيد اول مديرة مدر�سة ابتدائية يف بغداد وع�سوة 
املعرف  وزارة  يف  الن�سوي  التعليم  ومديرة  القلم  نادي 

�سنة ١٩٣٠
القرن  يف  للن�ساء  مدر�سة  اول  �ساحبة  خ�سوري  لورا 

التا�سع ع�رص
يف  ممثالت  ن�ساء  اول  وحورية  وجميلة  �سعيد  مديحة 

فرقة روحي اخلما�س ١٩٢٧
الناجية  الوحيدة  الله  عبد  المري  زوجة  المرية  هيام 

من القتل يوم اعالن اجلمهورية ١٩٥٨
جملة  اول  وهي  ليلى  جملة  �ساحبة  ح�سون  بولينا   

ن�سوية يف بغداد١٩٢٤
خريية نوري رئي�سة نادي املعلمات ١٩٣٠

امل�سهورة  البغدادية  اخلطاطة  النق�سلي  خاتون  �ساحلة 
النثى  احلاكمة  وهي  دوندي  ال�سلطانة   القرن١٩  يف 
العهد  نهاية  حكمتها  التي  بغداد  تاريخ  يف  الوحيدة 
اجلالئري ا�سماء الزهاوي رئي�سة نادي النه�سة الن�سوي 
النادي ورباب الكاظمي  ١٩٢٢ وماري وزير �سكرترية 

ورفيعة اخلطيب  ونظلة احلكيم ومائدة احليدري وزكية 
بداية  يف  الوائل  كن  الالتي  غنام  ونزهت  ق�سرية 
بعثات  يف  ار�سالهن  مت  ممن  الع�رصين  القرن  ثالثينات 
املعلمات  دار  مديرة  حت�سني  ومديحة  العراق  خارج 
يف  الكتاتيب  تدر�س  كانت  التي  قنبورة  املال   ١٩٣٣
ع�رص  التا�سع  القرن  نهاية   يف  خانة  احليدر  حملة 
واحلكم  الدارة  رجال  من  الكثري  تدري�س  تولت  والتي 
يف العهد امللكي ول  نعيد ذكر ا�سماء البغداديات منهن 
الكاظمية  يف  دفنها  مت  من  واول  املهدي  زوجة  ريطة 
النا�س يف  اول  التي دفنت  ابنت هذا اخلليفة  والبانوقة 
اعلى قرب يف  العظمية وزمرد  خاتون �ساحبة  مقربة 
التي  النا�رص وعادلة خاتون  الكرخ وام اخلليفة  مقربة 
لزالت امالكها م�سغولة كوقف منها املحكمة يف �سارع 
النهر وُعلية  ال�ساعرة اخت الر�سيد وثمل القهرمانة اول 
ونائلة  خاتون  ونازندة  املظامل  ديوان  تولت  بغدادية 
بنت  وفاطمة  زينب  ام  املت�سوفة  والبغدادية  خاتون 
عبا�س ومرمي بنت عبد اهلل والن�ساء ال�سيخات العاملات 
�سيخات ابن النجار موؤرخ بغداد عائ�سة الواعظ و�سفية 

احلراين .

�ساعر عراقي من مرحلة ما بعد الرواد ويق�سد بها خم�سينيات 
القرن املا�سي اإىل جانب �سعدي يو�سف وح�سب ال�سيخ جعفر 
حديثة  مدينة  يف  ولد  مردان،  وح�سني  ال�سائغ  ويو�سف 
"هم�سات   : دواوينه  من   .1934 �سنة  الأنبار  مبحافظة 
بغداد  "عيون  دموع" 1956،  بال  "اأغان  ع�سرتوت" 1951، 
"اأنتم   ،1971 وا�رصعة"  اأبواب  "للكلمات   ،1961 واملطر" 
اوًل"، " هجرة الألوان " 1983، " حديقة علي " 1986. كان 
اأنه مل  العراقي رغم  النظام  �ساعرا �سيوعيا ملتزما مل يجامل 
من  �سبعينات  يف  الوطنية  اجلبهة  انهيار  بعد  العراق  يغادر 
القرن املا�سي. اأدمن على الكحول وعا�س وحيدا معوزاً حتى 
وفاته و�ُسّيع من قبل عدد غفري ليدفن يف مقربة "اأبو غريب"، 
املدى. دار  عن  واحد  جملد  يف  الكاملة  اأعماله  �سدرت  وقد 
والده  ان  ويذكر  �سعره  يف  كثريا  عليه  والده  ق�سوة  انعك�ست 
اعتقل بعدحركة ر�سيد عايل الكيالين بتهمة التج�س�س ل�سالح 
العامل  ر�سدي  بعد.وينتمي  فيما  �رصاحه  اطلق  ثم  الملان 
)عبدالغني  الكاتب  ماذكره  وهذا  الن�سريية  تدعى  طائفة  اىل 
يف  يقول  ي�سرتداباه(.  )املتنبي  ال�سهري  كتابه  يف  املالح( 

واحدة من ق�سائده الأخرية
وقد مات املغني

هل ن�ستعيد حكاية ال�سنوات عاريٍة
بال وتٍر يرافقها
ول �سوٍت يغني

هل تعرب اليام ار�سفة ال�سوارع
اأوجه الطفال، اثقال الرجال وكوًة يف باب �سجني منها اأرى 
اليوم  ال�سجان يل خبزي كفاف  يدفع  وا�سحابي ومنها  اأمي 
طفاًل،  اأعود  ال�سالل  مثقلة  وتعود  عني  ال�سنوات  ترحل  منها 
ا�رصق التفاح من ب�ستان جارتنا وامنحه ال�سبايا طفاًل بريئًا 
الفراتي  والبلم  والناعور،  والنهر  احلكايا  ،تفتنه  الراءات  الثغ 
اجلميل تلهو به المواج عابثة وجبهته متيل جذىل اإىل �سفٍة 
تالألأ كاملرايا والأر�س اغنية ،وعا�سقة وبيت وال�سفح مرتكن 
الورود والأر�س جذىل، وال�سماء قريبة  الربوات حت�سنه  على 

منا و�سحكتها وعود والأر�س جارية ولود

عين التمر.. جنة عراقية تغفو وسط البادية
بغداد ــ متابعة

بغداد ــ طارق حرب 

   كنا عائدين من م�صت�صفى الأمام علي يف مدينة الثورة "ال�صدر", 
مع احلاج خلف بعد ليلة �صعبة عليه وعلى عائلته, وقد ن�صحنا 
الطبيب بان يرتاح احلاج, فامل�صكلة يف راأ�صه حيث يعاين �صداع 
لبيته,  الطريق  يف  ونحن  ونام,  التعبة  جفنيه  واأغم�ض  �صديد, 
وبدا عليه عالمات التح�صن, لكن ما اأن و�صلنا �صاحة حي الن�صر 
حتى فزع احلاج خلف, بفعل منبهات ال�صاحنات الكبرية "تريالت 
اأن  حاولنا  اأخرى,  مرة  ال�صديد  ال�صداع  فعاوده  ولوريات", 
نطلب من �صائقي ال�صاحنات الكبرية التوقف عن اأطالق منبهاتهم 

املزعجة, لكنهم متادوا معتربين هذا الأمر �صخ�صي.
ق�صية منبهات ال�صاحنات الكبرية ق�صية يعاين منها املواطن, بل 
كبرية,  �صاحنة  "التوكتوك" مبنبه  حتى  لي�صبح  البع�ض  متادى 
فال قانون ول عقوبات, ونتيجة جتاهل مديرية املرور العامة لكل 
هذه التجاوزات, حتول ال�صارع وخ�صو�صا يف املناطق ال�صعبية 

اىل م�صتنقع للتجاوزات على حقوق الآخرين.
القيادة  اأنظمة  املعدل,   2004 ل�صنة   86 رقم  املرور  قانون 
والعربات ور�صوم ت�صجيل العربات وغرامات التعليمات اخلا�صة 
مب�صتخدمي الطريق, امللحق اأ, الفقرة 29 – , يعاقب كل من ارتبك 
خمالفة من املخالفات الآتية بغرامة مقدارها 15.000 خم�صة ع�صر 
اأو  الهوائي  التنبيه  – ا�صتعمال جهاز  ج  والفقرة    - دينار:  األف 
املتعدد النغمات, اأو و�صع �صماعات كبرية خارجية, اأو ا�صتعمال 
املنبهات ب�صوت عال, اأو على �صكل اأ�صوات احليوانات غري التي 

تكون يف املركبة اأ�صال من املن�صاأ.
اأي اأن القانون وا�صح اأن ا�صتعمال املنبهات ب�صوت عال خمالفة 
قانونية ت�صتحق العقوبة, لكن املالحظ اأن مديرية املرور تتجاهل 
ال�صارع,  يف  كبرية  بفو�صى  ت�صبب  مما  ق�صد,  عن  املخالفة  هذه 

و�صحيتها املواطن العراقي.
ن�صاهد ال�صارع ي�صج باملخالفات املرورية, وب�صكل يومي! ومنها 
ا�صتخدام املنبهات ب�صوت عال ومن دون حاجة, وو�صط الإحياء 
الأدب",  اأ�صاء  العقاب  امن  " من  املا�صي  قيل يف  ال�صكنية, وكما 
لل�صارع,  الأبرز  ال�صمة  هو  النفالت  فان  القانون  يتعطل  فعندما 
يتم  حيث  املرور,  رجال  بتواجد  حتى  ال�صارع  �صمة  هو  فالهرج 
ال�صيا�صية  الطبقة  تهتم  ملاذا  اعرف  ل  يوميا,  القانون  �صحق 
الواقع, مثل  ار�ض  ينفذ على  الأمر ل  كان  اإذا  القوانني,  بت�صريع 
قانون منع التدخني الذي بقي حرب على ورق, فال ميكن تو�صيف 
حالة الطبقة احلاكمة ال النفاق, فهي ت�صن القوانني لكنها ل تعمل 
بها, لن العمل بالقانون يحتاج حلكومة نزيه, وهذا غري متوفر 

حاليا.
املجتمع  لإنقاذ  القانون,  بتفعيل  العامة  املرور  مديرية  نطالب 
ال�صجاعة  بع�ض  مع  جدا  ممكن  والأمر  امل�صيئني,  جتاوزات  من 
والنزاهة, فمن دون القانون لن يتطور وعي املجتمع, وكما فعلت 
الأمم الأخرى, عرب اأعطاء احلياة لكل تفا�صيل القوانني, لي�صبح 
املواطن واعي حلقوقه وواجباته, فاليوم يطالبكم ال�صيخ امل�صن 
واملراأة امل�صنة والأطفال واملر�صى وكل املواطنني, بتفعيل قانون 

املرور, ملنع التجاوز على حقوقهم من قبل امل�صتهرتين. 

مبدعون
من العراق المرأة البغدادية.. استحقاق في وضع اسمها على شوارع وساحات مدينتها

رشدي العامل

المرور العامة 
ومنبهات الشاحنات

بقلم- اسعد عبدالله عبدعلي

أقالم حرة

 يف ظل غزو الف�سائيات و مواقع النرتنت ا�سبح املاكياج 
عاده مالزمه للن�ساء و الفتيات ينفقن عليه اكرث مما ينفقن 
ف�سائية  او  �سحيفة  تكاد  !!!فال  م�رصبهن  و  ماأكلهن  على 
تبي�س  التي  التجميل  منتجات  عن  العالنات  من  تخلو  
ال�سمراء و ت�سمر البي�ساء!!! با�سلوب ملفت للنظر بل افردت 

�ساعات خا�سه لربامج التجميل و ادواته .
تعددت �رصكات انتاج م�ساحيق التجميل، تروج لب�سائعها 
ل�سواقنا  ت�سل  ما  غالبا  و  �سيطانيه  و  �سهوانيه  با�ساليب 
ا�سلية  انها  على  بيعها  يتم  ال�سالحيه  منتهية  م�ساحيق 
املن�ساأ و با�سعار خياليه اما باقي املواد التي يتم اقتناوؤها 
م�سنوع  معظمها  فيكون  �سديدا  اقبال  تالقي  و  بكرثه 
م�سنع  او  منزل  يف  تركيبها  يتم  للب�رصه  م�رصه  مواد  من 
املواد  هذه  �سناعة  على  القائمون  يتجاهل  و   !!! متهالك 
لحتواء  ونظرا  ال�سحية.  �رصوطها  و  ال�سناعة  معايري 
م�ساحيق التجميل على مواد كيميائية �رصيعة التلف فهناك 
اجواء  يف  تكون  كاأن  املواد  هذه  حلفظ  �سارمه  تعليمات 
بارده بعيده عن الغبار، ال ان هنالك الكثري من )الب�سطيات 
و  الذباب  عليها  يتهاوى  جتميل  مواد  على  املحتويه   )
تكون عر�سه لالتربه و عوادم ال�سيارات و عوامل الطبيعه 
يوؤدي  ،مما  الفرتا�سي  عمرها  من  تنق�س  التي  الخرى 
تنت�رص  ما  غالبا   ..... الب�رصه  امرا�س  و  م�ساكل �سحيه  اىل 
هذه العربات يف اماكن بعيده عن اعني الرقابه و يفرت�س 
ا�سحابها  الر�سفه مبعداتهم م�ستخدمني مكربات ال�سوت 
و  لغياب الرقابه ب�سكل وا�سح امتالأت ا�سواقنا مبواد ت�سبه 
املواد ال�سليه من حيث ال�سكل اما امل�سمون فال يعلمه ال 
من  كبرية  ال�سناعي.....اعداد  الغ�س  من  تخلو  ل  ،فهي  اهلل 
للبحث  النفايات  حاويات  يف  بالتفتي�س  يقومون  اجلوالة 
�ساهدناهم  فقد  ،ملاذا؟؟؟  الفارغه  العطور  زجاجات  عن 
ابواب املنازل بحثا عن تلك  ي�سولون و يجولون طارقني 

القناين و �رصاءها مببلغ زهيد جدا.
الع�رص  عمره  يتجاوز  ل  فتى  ببيتي  مر  احمد(:  )مها  قالت 
مقابل  ال�سنع  ب�سيطة  الطفال  لعب  �رصاء  طالبا  �سنوات 
مربحه  مقاي�سه  وجدتها  العطور  من  فارغه  قناين  ب�سع 
لنني اتخل�س دائما من هذه الزجاجات و تكون نهايتها 

اىل النفايات.

الجهات الرقابية..أنقذونا 
من المستحضرات المغشوشة !!

المواطن و المسؤول
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