
�شحة مواد التحاليل !
 بع���د ان تق�ص���ينا الأم���ر لدى اجله���ات ذات 
العالقة يف حمكمة الحوال ال�صخ�ص���ية يف 
البي���اع عرفن���ا ان ال�ص���بب  يكمن يف �ص���حة 
وفقدان املواد  الالزمة لتحاليل الزواج   يف 
جميع م�صت�صفيات جانبي الكرخ والر�صافة 
لف���رة ا�ص���تمرت لك���ر م���ن �ص���هرين،  مما 
ت�ص���بب بلج���وء الكثريي���ن منه���م اىل ط���رق 
اب���واب املخت���رات وامل�صت�ص���فيات الهلية 
الت���ي مل ترق للمحكمة اي�ص���ًا بع���د ان غلفها 
الكثري من التالعب والتق�ص���ري، و�صارزوج 

امل�صتقبل  يدور يف حلقة مفرغة...

)�شلعان الكلب(  قبل الزواج!
دع���اء احم���د متزوج���ة حديث���ًا اأخرتن���ا ان 
زوجه���ا راج���ع م�صت�ص���فى الم���ام احلكي���م 
عق���د  لإمت���ام  املطلوب���ة  التحالي���ل  لإج���راء 
ال���زواج،  لكن���ه ع���اد  ادراجه خائب���ًا بعد ان 
اخ���روه بع���دم توف���ر امل���واد الداخل���ة يف 
هك���ذا حتالي���ل، وكنا ق���د عقدنا الع���زم على 
اإمت���ام زواجنا لرتب���اط زوج���ي وكذلك انا 
بالتزام���ات يف عملنا،  مم���ا دعانا اىل ابرام 
العق���د ل���دى اح���د �ص���دنة مدين���ة الكاظمي���ة 

املقد�ص���ة كاجراء موؤقت حتى حتل امل�صكلة، 
وعرف���ت ان هن���اك الكثري م���ن املقبلني على 

الزواج  قاموا بذات الإجراء.
ام رو�ص���ان كانت تتقدم ابنتها ميعاد والتي 
و�ص���ت لن���ا  مالب�ص���ها وكم���ال زينته���ا بانها 
العرو�س التي تنتظر عقد قرانها اليوم على 
اب���ن عمتها احمد كما اخرتن���ا والدتها فيما 
بعد ، وعرفنا اي�ص���ًا  انه���م قادمون للتو من 
م�صت�صفى الهالل الأحمر العراقي الكائن يف 
منطقة املن�صور، بعد ان ت�صلموا منه نتيجة 
التحالي���ل خ���الل ي���وم واحد ودفع���وا لجل 
ا�صتح�ص���اله مبل���غ 50 ال���ف دين���ار، ناهيك 
ع���ن اج���ور النق���ل واملحام���ي ال���ذي فر�س 
نف�ص���ه عليه���م بعد ان اخره���م ان معاملتهم 
قد لمت�ص���ي  وهي حتتاج اىل من ي�صاعدها 
يف امل�ص���ي!  ووعده���م بانه���اء املعامل���ة يف 
ظ���رف �ص���اعة، وتبل���غ اأج���ور ذل���ك املحامي 
الفطن مابني )25-50( الف دينار مع كي�س 

)جكليت( ا�صلي )ابو العالمة(!!
يف رك���ن اخ���ر كان م�ص���تاق احم���د  يحم���ل 
اأوراق���ه وينتظر انتهاء توقي���ع عقد زواجه 
ام���ام باب القا�ص���ي  بع���د ان تاأخر لكر من 
ا�ص���بوعني، اخرنا انه ح�ص���ل عل���ى نتيجة 
التحاليل بع���د ان دفع قيم���ة البا�س البالغة 
500 دينار اىل قاطع التذاكر يف م�صت�ص���فى 
الريم���وك، ود����س باخلفي���ة 25 ال���ف دينار 
اخرى  يف جيب احد املعقبني الواقفني قرب 
ب���اب القا�ص���ي  بعد ان وعده بت�ص���ليمه اياه 
يف ظ���رف �ص���اعة واحدة اي�ص���ا !! وفعال مت 

الت�صليم وهو الن ينتظر دوره ليعقد قرانه 
على ابنة عمه ول�صان حاله يقول من )اأولهه 

�صلعان كلب(!!  

اله��ال الأحم��ر ي�ش��تغرب م��ن 
غاء الأجور!

الأحم���ر  اله���الل  م�صت�ص���فى  اىل  خطوات���ي 
العراقي كانت م�ص���ياُ على القدام مل�ص���افات  
طويلة ب�ص���بب اغالق معظ���م  املنافذ املوؤدية 
الي���ه بع���د افتت���اح معر����س بغ���داد الدويل، 
وامله���م اين يف نهاية الم���ر التقيت مبديره 
الدكت���ور �ص���فاء جمي���د حميد وق���ال يل عن 
مو�صوع حتاليل الزواج: ان ق�صاة املحاكم 

ال�ص���رعية ق���رروا ان يح�ص���روا فح�س الدم 
�صمن م�صت�صفانا فقط، ب�صبب قناعتهم بدقة 
النتائ���ج واملحافظ���ة عليها ريثما ت�ص���ل اىل 
الق�ص���اة، بعد التالعب الكبري الذي مار�صته 
الكثري من املخترات الهلية، ب�صبب  �صحة 
توفر امل���واد املطلوبة يف هك���ذا حتاليل يف 
ن�ص���تقبل  احلكومية،ونح���ن  امل�صت�ص���فيات 
الطلبات منذ حوايل �ص���هرين، وعادة ن�ص���لم 
نتائ���ج التحليل  خالل ي���وم واحد، والكثري 
م���ن تل���ك الطلب���ات ت�ص���ل الينا م���ن مناطق 
بعيدة.وع���ن الطريقة التي يح�ص���لون فيها 
عل���ى م���واد التحالي���ل ق���ال : ن�ص���ريها م���ن 
القط���اع اخلا����س، وح���ول ارتف���اع املبال���غ 

امل�ص���توفاة والتي حددت ب)50( الف دينار  
ق���ال: ل عل���م يل به���ذا الج���ر،  فاملخت���ر ل 
يرتب���ط بن���ا لن���ه م�ص���تاأجر من قب���ل قطاع 
خا�س، وانا ا�صتغرب ذلك الجر وهو مبالغ 

فيه كثريًا .
 و�ص���ن نبيل من ق�ص���م التحليالت املخترية 
يف امل�صت�ص���فى �ص���اركنا احلدي���ث بالق���ول: 
ان حتلي���ل املتزوجني اجلدد ي�ص���مل التهاب 
وامل�ص���مى   Bن���وع الفايرو�ص���ي  الكب���د 
والته���اب  م���ادة  ون�ص���تخدم   )HBS  (
التنا�ص���لية VDRL و�ص���نف ال���دم )ب���الد 
كروب(،وه���ذه التحالي���ل �ص���رورية لج���ل 
ل���دى  ال���دم  �ص���نف  تطاب���ق  ع���ن  الك�ص���ف 
املتزوج���ني وخل���و الطرفني م���ن المرا�س،  
امل�صت�ص���فيات  ان  عرف���ت  نغ���ادر  ان  وقب���ل 
الأهلي���ة ل ي�ص���مح له���ا بتم�ص���ية كل ان���واع 
التحالي���ل ومن بينها حتالي���ل مر�س اليدز 
الذي تت���وله امل�صت�ص���فيات احلكومية فقط 

حل�صا�صية املو�صوع وخطورته. 

وزارة  ال�شحة: الأزمة انتهت!
عل���ي  الدكت���ور  م���ع  هاتف���ي  ات�ص���ال  ويف 
ب�ص���تان الفرطو�صي مدير عام �صحة بغداد/ 
قائ���ال  اأو�ص���ح  املو�ص���وع  الر�ص���افة،حول 
: ان الزم���ة كان���ت ب�ص���بب �ص���حة )الكتات( 
اخلا�ص���ة بهذا النوع من الفحو�ص���ات، وقد 
ا�صتح�ص���لنا موافق���ة خا�ص���ة  م���ن ال�ص���يد 
الوزير موؤخرا على �ص���راء اكر من 40 كتًا، 
ومت توزيعه���ا عل���ى  جمي���ع امل�صت�ص���فيات، 

لج���راء  مراجعيه���ا  ت�ص���تقبل  الن  وه���ي 
النتائ���ج  الفحو�ص���ات،واعطائهم  تل���ك 
ع���دد  ح�ص���ب  يوم���ني  او  ي���وم  ظ���رف  يف 
الطلب���ات،  ولوجود لل�ص���حة الن! وعندما 
ال�صخ�ص���ية  الح���وال  ق�ص���اة  ان  اخرت���ه 
يحيل���ون املتزوج���ني اىل م�صت�ص���فى الهالل 
الحمر حتى �ص���اعة كتابة التحقيق ح�ص���ب 
الزي���ارة الت���ي قمن���ا به���ا اليهم، ق���ال: لعلم 
يل بذلك،وه���ذا اخل���ر ا�ص���معه لأول م���رة، 
فامل�صت�ص���فيات احلكومي���ة ت�صتح�ص���ل فقط 
مبلغ البا�س ال���ذي يبلغ قيمته، 500 دينار، 
امل�صت�ص���فيات  يف  احلا�ص���ل  التاأخ���ري  ام���ا 
التحالي���ل  تل���ك  ت�ص���ليمها  احلكومي���ة عن���د 
وال���ذي يتج���اوز ال�ص���بوعني ورمب���ا اكر، 
فذلك ب�صبب وزارة العدل التي وجهت بعدم 
قب���ول نتائ���ج التحاليل م���ن قبل ا�ص���حابها 
مبا�ص���رة  ب���ل بوا�ص���طة موظ���ف معتمد من 
الدائرة، وهذا املعتم���د يقوم بجمع عدد من 
التحالي���ل لري�ص���لها اىل املحاكم ا�ص���بوعيًا، 
مم���ا ي�ص���بب تاأخ���ريًا يف تلك الفحو�ص���ات. 
وال�صبب يف  ذلك هو اكت�صاف حالت تزوير 
كث���رية من قب���ل املتزوجني الذي���ن يقومون 
بالتالع���ب يف نتائج التحليل وفق اهوائهم، 
كما اخرنا الق�ص���اة، وحول كون م�صت�صفى 
الهالل الهلي يقوم بت�ص���هيل احل�صول على 
تلك التحاليل وت�صليمها للمقدم على الزواج 
يف ي���وم واح���د ب���دون اللج���وء اىل املعتمد 
قال: اعتقد ان ذلك يح�ص���ل ب�صبب العاملني 
امام ابواب الق�ص���اة ممن يتقا�ص���ون ن�صبة 
من اج���ور التحالي���ل مقابل توجي���ه النا�س 

نحو م�صت�صفى الهالل!
حتاليل مزورة!

وان���ا  يف طريق���ي  اىل حمكم���ة الأح���وال 
كثاف���ة  مل�ص���ت  البي���اع،  يف  ال�صخ�ص���ية 
ق�ص���مني  اىل  انق�ص���موا  الذي���ن  مراجعيه���ا 
مراجع���ي حمكم���ة ب���داءة و�ص���رعية، وكان 
لب���د يل من ان اعر من ام���ام كتاب العدول 
ول  ومظالته���م،  مقاعده���م  ته���راأت  الذي���ن 
اعرف متى �صيتم ال�صتغناء عنهم مبوظفني 
حقوقيني يجل�ص���ون  داخل غرف مرتبة بدل 
من الفو�صى والبدائية يف العمل، املهم اين 
تعديته���م بع���د ان اأقنعتهم ب�ص���عوبة بان ل 
�ص���كوى لدي ول مظلمة ول عقد زواج،ويف 
غرف���ة املحامي���ات الت���ي مت ف�ص���لها موؤخرا 
عن غرف���ة  املحامني ول اعرف ملاذا؟ �ص���األت 
املحامي���ة ن���ور �ص���ليمان عن اأ�ص���باب تاأخري 
عق���ود ال���زواج، وكي���ف ه���ي احلال���ة الن؟ 
فقال���ت: فيما م�ص���ى كان���ت املحكم���ة تعتمد 
عل���ى ثالثة م�صت�ص���فيات حكومية يف الكرخ 

ومثلها يف جانب الر�صافة، لإجراء التحاليل 
املتزوج���ني  بفح����س  اخلا�ص���ة  املختري���ة 
اجلدد، لكن �ص���حة املواد الطبية امل�صتخدمة 
يف تل���ك التحالي���ل ادت اىل �ص���لل كام���ل يف 
هذا املو�صوع، و�صار املقبلون على الزواج 
يلجاأون اىل املخترات الهلية لكن الق�صاة 
رف�صوا ت�ص���لمها لعدم ثقتهم بها، واكت�صاف 
الكثري من التحاليل املزورة او غري ال�صليمة 
بق�صد ال�صراع يف معاملة الزواج بالتفاق 

مع ا�صحاب تلك املخترات.

حمكمة ال�شرعية: الأزمة 
قائمة!

حاولنا ان ن�صتطلع راأي احد ق�صاة ال�صرعية 
لكننا مل نتمكن من ذلك ب�صبب طلبهم موافقات 
ر�صمية بالت�صريح لل�صحافة والتي يجب ان 
ن�صتح�ص���لها من ق�صرالعدالة يف حي العدل 
عو�ص���ا عن وزارة العدل الت���ي تعطل عملها 
بع���د ا�ص���تهدافها موؤخ���رًا بتفج���ري اإرهابي، 
لكنن���ا رغم ذل���ك متكنا من معرف���ة معلومات 
مهمة من م�ص���در م�صوؤول طلب عدم الك�صف 
عن ا�ص���مه وقال: وزارة ال�ص���حة هي �صبب 
الزم���ة كلها، اذ ان م�صت�ص���فياتنا احلكومية 
ال�ص���تة املعنية باإمت���ام حتالي���ل الزواج يف 
جانب���ي الك���رخ والر�ص���افة  خل���ت م���ن تلك 
املواد تدريجيًا، وبداأت امل�صكلة يف منت�صف  
�ص���هر اب املا�ص���ي تقريبًا، وعندما تق�ص���ينا 
المر اخرونا انها م�صوؤولية  مكتب العقود 
يف ال���وزارة ولي�ص���ت م�ص���ووؤلية املديريات 
العامل���ة، وقمنا بتفعيل الم���ر لدى  جمل�س 
الن���واب ورئا�ص���ة ال���وزراء اي�ص���ا وعرفن���ا 
ان���ه مت الإيع���از  بتخ�ص���ي�س طائ���رة لنق���ل 
جمي���ع امل�ص���تلزمات  الطبية الت���ي حتتاجها  
موؤ�ص�ص���اتنا ال�ص���حية، لكنن���ا رغ���م ذاك  مل 
نتلق ردًا  حتى الآن ول تزال امل�صكلة قائمة، 
المر الذي دفع  املتزوجني اجلدد اىل القيام 
مبظاه���رة امام باب املحكم���ة يطالبون فيها 
بامت���ام عقود زواجهم املتعطل���ة، واأرى بان 
على  الق�صاة العتمادعلى حتاليل خمترات 
م�صت�ص���فى الهالل الحمر كونه و�ص���يطًا بني 
امل�صت�ص���فيات الهلي���ة واحلكومي���ة ع���الوة 
عل���ى دق���ة حتاليله و�ص���المته م���ن التالعب، 
وا�صاف امل�ص���در : اننا  نقبلها على م�ص�س 
ب�ص���بب ارتف���اع ا�ص���عارها،مقابل انخفا�س 
الدخ���ل امل���ادي ملعظ���م �ص���بابنا املقبلني على 
الزواج، ون�ص���تقبل حوايل 70 عقدا للزواج 
يف اليوم الواحد.ولزلن���ا ننتظر اجراءات 
وزارة ال�صحة ب�صاأن توفري هذه اخلدمة يف 

م�صت�صفياتنا احلكومية.

وائل نعمة

ويف الوق���ت ال���ذي ما زال دم �ص���حايا 
تفج���ريي الربعاء والح���د يغ�س يف 
�ص���دورنا ورائحت���ه تقلق م�ص���جعنا، 
ي�صارع نوابنا الكرام لقطف ثمرة اآخر 
العنق���ود، قبل ان يودع���وا قبة الرملان 
التي اتخموها �ص���راخا ف���كان كالهواء 

يف �صبك! 
م���اذا يق���ول املواطن���ون ع���ن )مكرمة( 

النواب الخرية؟ 
ملن خريات البلد؟

�ص���نة   33 الل���ه  عب���د  منتظ���ر  يق���ول 
موظ���ف: لق���د داأب الخ���وة والخوات 
اع�ص���اء جمل����س النواب خ���الل العمل 
الت�ص���ريعي عل���ى �ص���ن القوان���ني التي 
م���ن  وترف���ع  المتي���ازات  تعطيه���م 
اجلل�ص���ة  ورواتبهم،فمن���ذ  معا�ص���اتهم 
الوىل التي حددوا فيها مقدار الراتب 
واملخ�ص�ص���ات وحتى يومنا احلا�ص���ر 
عمل���وا بتف���ان وبتواف���ق ب���ل اجم���اع 

لي�صتزيدوا من خريات البلد.
قولوا كلمتكم

املواط���ن اب���و ح�ص���ن 50 �ص���نة وه���و 
�ص���احب حمال لبيع امل���واد الكهربائية 
الن���واب  يق���ول:  ال�ص���عدون  مبنطق���ة 
له���م الكثري م���ن المتيازات بال�ص���افة 
ا�ص���مع(  )كم���ا  العالي���ة  رواتبه���م  اىل 
حم�ص���نة،  ق�ص���ور  يف  وي�ص���كنون 
ول  ال�ص���يارات  افخ���ر  ويركب���ون 
ي�ص���عرون بالزحام���ات حينم���ا تختنق 
ان  دون  كال���رق  مي���رون  بغداد،فه���م 
ينظ���روا للواقفني عل���ى اجلانب فلماذا 
�ص���ينظرون لن���ا هذه امل���رة، فهم يف كل 
م���رة يتنا�ص���ون الفق���راء واملحتاج���ني 
الذي���ن امتالأت بهم الر�ص���فة، ون�ص���وا 
يف  يقف���ون  الذي���ن  اخلريج���ني  اآلف 
التعي���ني،  الدوائري�ص���تجدون  اب���واب 
ناهيك عن امل���اء والكهرباء واخلدمات 
ال�ص���حية والبلدية، فهم تركوا كل هذا 

ورك�ص���وا وراء جوازات دبلوما�ص���ية 
له���م ولعوائله���م ولل�ص���نوات القادم���ة 
اي�ص���ا.ومتنى ابو ح�ص���ن على ال�صعب 
العراقي وال�ص���باب خا�ص���ة ان يقولوا 
كلمتهم يف النتخابات املقبلة باختيار 
الف�ص���ل واملحب للفقراء والذي يرعى 

م�صالح ال�صعب. 
حب جواز ال�شفر 

فيما يقول جعفر عبد الزهرة 32 �صنة، 
يعم���ل ب�ص���ركة زي���ن لالت�ص���الت: ان 
اجلواز له ق�صة مع العراقيني، فم�صينا 
�ص���نيني طويلة نحلم بان ن���راه بعد ان 
جعله النظ���ام املقبور حلم���ا لنناله ال 
يف املنام حيث ل�صدام ولحدود،وبعد 
�ص���قوط ال�صنم �ص���ارعنا اىل احل�صول 
عليه �ص���واء رغبنا بال�صفر ام مل نرغب 
بذاك، لك���ن حرماننا من ه���ذه الوراق 
ا�ص���بح حافزا للح�صول عليه، ولاعلم 
ه���ل اع�ص���اء جمل����س الن���واب لديه���م 
ح���ب التملك للجواز اي�ص���ا !وي�ص���يف 
جعفر:م���ازال ا�ص���تخراج اجل���واز من 
ال�ص���عوبات، حيث بني اون���ة واخرى 
تغل���ق دوائ���ر اجل���وازات وتبق���ى يف 
حرية من ام���رك عندما تكون يف ام�س 
احلاج���ة الي���ه خ�صو�ص���ا ان كان لديك 
�ص���فر مل���ح لغر�س ع���الج او ايف���اد او 
�ص���يء من ه���ذا القبيل، كم���ا ان الكثري 
م���ن العراقي���ني الذين ي�ص���كنون خارج 
العراق يعانون من �ص���عوبة احل�صول 
عل���ى ج���واز ال�ص���فر يف حالة �ص���ياعه 
او ا�ص���تبداله وينتظ���ر املواط���ن اك���ر 
من �ص���نة حتى يح�ص���ل علي���ه، وينظر 
ياأخ���ذون ج���وازات  اىل نواب���ه وه���م 
يع���اين  العراق���ي  بينم���ا  دبلوما�ص���ية 

الّمرين حتى يح�صل عليه. 
وداعا مع جواز ال�شفر

وعر الرجل ال�ص���تيني كاظم �ص���ويلي 
وهو معلم متقاعد، عن ا�ص���فه ملا يجري 
حت���ت قبة الرملان، فب���دل من ان يكون 
هذا املكان كفيال بحل م�صاكل العراقيني 
وان�ص���افهم، ي�ص���بح مكانًا ي�ص���ب فيه 

الزيت عل���ى النار، وي�ص���يف حمدثنا: 
فه���م بذلك يزي���دون اله���وة بينهم وبني 
النا����س  م�ص���اكل  فاأهم���ال  ال�ص���عب، 
واللتفات اىل م�ص���احلهم ال�صخ�ص���ية 
�ص���وف يوؤ�ص����س لثقاف���ة القطيع���ة بني 
ب���ني  والقطيع���ة  والرمل���ان  املواط���ن 
فلياأخ���ذوا  والنتخاب���ات،  الناخ���ب 
ولعوائله���م  له���م  ال�ص���فر  ج���وازات 
ويركوا لغريهم قيادة البالد والعباد!

�شباق امل�شالح
بينم���ا ا�ص���تغرب باه���ر عل���ي �ص���احب 
)حم���ل ج���زارة( يف منطق���ة الزوي���ة، 

م���ن هذا الت�ص���رف والذي ي�ص���فه باأنه 
ح���ب لل�ص���لطة وح���ب للمال. وت�ص���اآءل 
باه���ر: ال يكفيهم ماح�ص���لوا عليه من 
كب���ري؟  وتقاع���د  وروات���ب  امتي���ازات 
فاملجال����س الت���ي �ص���بقتهم مل تبق غري 
ا�ص���هر يف عملها وح�صلت على رواتب 
تقاعدي���ة عالي���ة، ورمب���ا يخ�ص���ى ه���ذا 
املجل����س م���ن خروج���ه دون امتيازات 
فهو يريد ان ل يكون خا�صرا كاملجال�س 
التي �صبقته )اذا فر�صنا ما ح�صل عليه 
اقرانه���م كان خ�ص���ارة(. م���روك عليه 
ماح�ص���لوا علي���ه مب���ا يف ذل���ك ج���واز 

ال�صفر لل�صنوات القادمة. 
توقيت �شيىء

و�ص���اركنا ع���دي مثنى 22 �ص���نة طالب 
بكلي���ة الربية )جامعة بغداد( بالقول: 
اأن اك���ر المور غرابة يف هذا القانون 
م���ع  ال���ذي ج���اء متزامن���ا  ه���و وقت���ه 
ترق���ب العراقي���ني ح���ل ال�ص���راع حول 
والعراقي���ون  النتخاب���ات،  قان���ون 
النظ���ام  تغي���ري  يف  الم���ل  يحدوه���م 
النتخابي وجعله اكر ا�ص���راقا واكر 
ويف  ع���دي:  دميقراطية،وي�ص���يف 
�ص���وت  ج���اء  ال�ص���جيج  ه���ذا  و�ص���ط 
ع���ذب ونق���ي ين���ادي بحق���وق النواب 
)امله�ص���ومة( فاأ�ص���كت باقي ال�صوات 
وتناغم مع���ه اجلميع و�ص���در القانون 
ب�ص���ورة �صل�ص���ة دون ان ن�ص���عر ب���ه. 
ومتنى عدي ان ت�ص���در باقي القوانني 
ومترر امل�ص���اريع بنف�س تل���ك الطريقة 
دون ان يتقاتل���وا يف الع���الم وتعل���و 
ا�صواتهم يف املجل�س حتى ظننا باأنهم 

يدافعون عنا ! 
قوانني قد ركنت

بينم���ا حت���دث عدن���ان لطفي 38 �ص���نة 
)موظ���ف( عن ان الرمل���ان لديه الكثري 
من القوانني املهم���ة التي تنتظره على 
طاول���ة امل�ص���اكل العراقي���ة، فهل ميكن 

ان يهرب من هذه امل�ص���وؤولية ويتن�صل 
عن وع���وده بخدمة ال�ص���عب والعراق، 
وا�ص���اف عدن���ان: عل���ى الرملانيني ان 
يق���روا قان���ون النفط والغ���از وقانون 
الح���زاب والكث���ري من القوان���ني التي 
ه���ي عل���ى متا����س مبا�ص���ر م���ع حي���اة 
العراقي���ني بدل م���ن ركنها عل���ى الرف 
وترحيله���ا اىل الدورة الخرى، والتي 
ا�ص���بحت من احللول ال�صهلة ان نرك 
همومن���ا ونرميه���ا وراء ظهرن���ا. فه���ل 
قان���ون جوازاته���م اه���م م���ن كل تل���ك 
القوانني املعطلة؟ نتمن���ى ان يجيبونا 

على �صوؤالنا هذا! 
ل م�شلحة للعراقيني 

ويقول همام ح�ص���ان 34 �صنة )ا�صواق 
الركة( مبنطق���ة الكرادة: لق���د اعتدنا 
على ان المتي���ازات للنخبة واحلرمان 
ل�ص���واد ال�صعب، وا�ص���اف: لاعلم ملاذا 
ت�ص���تمر المتيازات بعد خروج النائب 
م���ن اخلدم���ة، واأي عن���وان ت�ص���عون 
لذل���ك، و كي���ف ير�ص���ى )ممثلونا( بكل 
ه���ذا امل���ال ونحن نع���اين م���ن البطالة 
والبل���د يعاين جملة من امل�ص���اكل التي 
بع�صها م�صتع�ص���ية؟ واأ�صاف: اأمل اأن 
يعاد النظر بهذا القانون لنه لي�ص���ب 
مب�صلحة العراق ول يف خدمة العملية 

ال�صيا�صية، واأنا متاأكد من اأن ماليني من 
اأبناء العراق لير�ص���ون و�صيحتجون 

على كل هذه المتيازات.
ل امتيازات جديدة 

واعر�س مهند حازم 46 �صنة )�صاحب 
مطعم( عل���ى اعطاء الرملانيني امتيازًا 
جديدًا ي�ص���اف اىل امتيازاتهم الكثرية 
التي ت�ص���تنزف امليزانية، وا�صاف: ان 
معظم النواب لديهم جن�ص���يات اوربية 
وامريكي���ة فم���ا الداع���ي اىل اجل���واز 
الدبلوما�ص���ي. ويخ�ص���ى مهن���د من ان 
يكون ه���ذا اجلواز و�ص���يلة اخرىلكي 
يهرب بها امل�صوؤول من العراق وي�صهل 
ل���ه نقل امواله وحتويله���ا اىل عقارات 

يف اخلارج. 
جوازات بلون الدم 

 بينم���ا قال���ت ام علي���اء )رب���ة بي���ت(: 
ه���ل ه���ذه المتيازات ه���ي لدمل جراح 
الخريي���ن؟  النفجاري���ن  �ص���حايا 
وا�ص���افت: مازالت اجل���روح مفتوحة 
دم���وع المه���ات والرام���ل  ومازال���ت 
واليتام مل جتف بع���د، ومازال اجلرم 
ه�ص���يم  وا�ص���وات  امامن���ا  �صاخ�ص���ا 
الزج���اج ت�ص���مع يف اذنين���ا فكي���ف لهم 
ان يرك���وا كل ه���ذا وير�ص���وا باأخ���ذ 
جوازات لونها ي�ص���به لون الدماء التي 

�صالت قبل ايام. 
جانب ايجابي

رغ���م ه���ذا العرا����س ال ان هناك من 
يرى لالم���ر ايجابية، حيث يقول مازن 
عبدالمري 49 �صنة )م�صريف(: اجلميع 
يعل���م ان الع���راق يقع �ص���من دائرة من 
املرب�ص���ني واملنتظرين ف�صل التجربة 
الدميقراطي���ة التي قامت فيه، والنائب 
العراق���ي احد اه���م الطراف يف جناح 
هذه العملية، والكل مدرك اهمية موقع 
النائ���ب يف الرمل���ان العراق���ي الي���وم، 
ف�ص���وته قد يغري م�ص���ري البل���د ونحن 
بالتاكي���د ل نريد لهذا ال�ص���وت ان يقع 
حت���ت اي �ص���غوط نف�ص���ية او مادي���ة 
بق���در امل�ص���تطاع، ان ح�ص���ول النائ���ب 
وملرة واحدة على مثل هذه ال�صمانات 
م�ص���يده  ع���دم وقوع���ه يف  �صي�ص���من 
اخل���وف من امل�ص���تقبل والت���ي قد تهدد 
ذمته وتوؤثر على نزاهته، وينوه مازن 
باأن الرملان يحرم على الرملاين القيام 

باأي ن�صاط اقت�صادي خا�س.
خطب رنانة

ويق���ول بائ���ع ال�ص���اي اب���و �ص���ارة يف 
)�ص���هادة  اجلدي���دة  بغ���داد  منطق���ة 
بكلوريو����س(: ان بع����س الرملاني���ني 
قد قام���وا قبل فرة مبطالبة )�ص���كلية( 
بعدم القب���ول بهذا الق���رار او اي قرار 
م�ص���ابه يق���وم عل���ى اعط���اء امتيازات 
ا�ص���افية للنواب، وق���ام بع�س النواب 
بالقاء اخلطب الرنانة التي اأكدوا فيها 
على حر�صهم على املواطن الفقري وان 
هذا القان���ون فيه عدم مراعاة مل�ص���اعر 
املواطن الذي انتخبهم، ول اعرف ماذا 
ح���دث لهوؤلء النواب وجعلهم يغريون 

موقفهم ويتنازلون عن خطبهم ! 
اح�شائيات مقلقة 

ويف اح�ص���اء ق���ام ب���ه املهند����س احمد 
ابراهي���م )موظ���ف ب�ص���ركة هند�ص���ية( 
والرق���ام عل���ى ذمت���ه، حي���ث ق���ال: ان 
روات���ب وخم�ص�ص���ات الن���واب ميكن 
ان تع���ادل روات���ب )20625( موظف���ًا 
من حاملي البكالوريو�س، وبح�صابات 
روات���ب  جمم���وع  يع���ادل  ب�ص���يطة 
الع�ص���اء كل �ص���هرتكاليف 46 طال���ب 
بعثة درا�ص���ية مل���دة اربع �ص���نوات،اأي 
خالل دورة برملانية �صت�ص���رف رواتب 
تعادل تكاليف)553( من طلبة البعثات 
للح�صول على الدكتوراه، كما ان الجر 
اليومي لنائب واحد يعادل اجرة)72( 
عامل بناء، وخالل دورة برملانية ميكن 
ان نقوم بتزويج مايقارب ال� )99000( 
ويت�ص���اءل  الدن���ى،  احل���د  يف  �ص���اب 
املهند����س احمد هل يحتاج النواب بعد 

كل هذا اىل امتيازات جديدة؟
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 افراح �شوقي

وع���وائ���ل���ه���م ل����ل����ن����واب  دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة  ����ش���ف���ر  ج�����������وازات  م���ن���ح  ع���ل���ى  م����واط����ن����ني  اأف������ع������ال  ردود 

ال�شعب م�����ش��ال��ح  ل��ق��وان��ن  و���ش��ن��وات  ل��ام��ت��ي��ازات  دق��ي��ق��ت��ان 
ت��وق��ي��ت ���ش��ي��ىء ل��ل��ق��رار ورائ���ح���ة دم ���ش��ه��داء ت��ف��ج��ريي الح�����د والرب����ع����اء م���ا زال�����ت يف ���ش��دورن��ا

يف اقل من دقيقتني اأقر اأع�شاء جمل�س النواب 
قانون منح جوازات �شفر دبلوما�شية لهم 
ولعوائلهم ملدة 8 �شنوات ا�شافة اىل فرتة 

الربع �شنوات الت�شريعية التي ق�شوها. و�شواء 
رف�شته رئا�شة اجلمهورية لكث�ر من مّرة 

اأم قبلته فهو يف النهاية �شيكون قانونا �شاري 
املفعول ح�شب اآليات احلياة ال�شيا�شية اجلديدة 

يف العراق وح�شب ما اتفق عليه ال�شادة النواب

مدير �شحة بغداد الر�شافة : ل�شحة يف املواد والإحالة للهال الأحمر مل اأ�شمع بها ابدا!

حتاليل الزواج موجودة يف املختربات الأهلية وغائبة يف امل�شت�شفيات احلكومية
ال�������ش���ح���ة وزارة  حت����ل����ه����ا  ان  ب����ان����ت����ظ����ار  م�������ش���ك���ل���ة 

اغرب مظاهرة �شلمية �شهدتها 
بغداد حتى الن كانت ملتزوجني 
جدد امام  واحدة من اكرب 
املحاكم ال�شرعية يف جانب 
الكرخ، وال�شبب هو رف�س 
املحكمة ت�شديق عقود زواجهم 
ب�شبب عدم قناعتها بالتحاليل 
الطبية اخلا�شة باملتزوجني 
وال�شادرة عن خمتربات اأهلية، 
مما ت�شبب بعزوف الكثريين 
منهم عن اإمتام مرا�شيم الزواج 
او تاأجيله لإ�شعار اآخر، يف 
حني جلاأ بع�شهم  اىل ابرام 
العقود  لدى)ال�شيد(بالرغم 
من حتفظهم على هكذا نوع من 
العقود.

�صراع اجلوازات

م�صائب النا�س

مدير م�صت�صفى الهالل


