
)جاهزية( الف�ساد

تنق����ل لنا �خب����ار �لتاري����خ �ن �إن�س����ان جزيرة م����ا قبل ظهور 
�لإ�س����ام، كان ي�سن����ع �آلهته �لتي ي�ستعني به����ا على �سروف 
ده����ره، بيديه وي�سكل �أ�سنام �لهته من مو�د خمتلفة، وتذكر 
تل����ك �لأخب����ار �ن �لتمر كان و�حد� من تل����ك �خلامات �لأولية 
ل�سن����ع �لآله����ة، وحني يثق����ل �جلوع عل����ى �إن�س����ان �جلزيرة 
يق����دم �عت����ذ�ره لإلهه �خلا�ص وم����ن ثم يرد ب����ه غائلة جوعه 
بالتهام����ه.. وكان من حظ �لعر�قيني من دون �سعوب �لأر�ص 
�ملبت����اة باآلهة �ل�ستب����د�د، �ن ه�سم����و� )�سنمهم-�لههم( يف 
حلظة فا�سلة من عمر �لزمان، بغ�ص �لنظر عن �لكيفية �لتي 

مت بها ذلك �لته�سيم..
غ����ر �ن فرحتهم بزو�ل �مل�ستبد مل تتم ومل جتر �سفن �أيامهم 
مثلم����ا كانو� ي�ستهون، وتبني �ن لل�سنم �مله�سم �أذنابًا عديدة 
حتول����ت �ىل غيان وم����ردة ر�حت تعي����ث مبعي�ستهم خر�با 
وبحيو�ته����م موتا و�سف����كا، وكان �ن ��ست����وى �كرب �لغيان 
و�أقو�ه����ا و�قف����ا يتح����دى �أية نو�ي����ا للبناء و�سن����ع �حلياة، 
ه����ذ� �لغول ��سم����ه �لف�ساد، وه����و غول لي�����ص ملخالبه من عد 
�و ح�س����ر، �ذ ر�حت تتغلغل يف �أدق زو�ي����ا حياة �لعر�قيني 

و�أ�سيق م�ساربها.
وتخربنا ن�س����ر�ت �لف�سائيات و�سفحات �جلر�ئد وموجات 
�لأثر كل يوم بل كل �ساعة، مبا يجرح �لإح�سا�ص ويحز يف 
�لنفو�ص وما يخلف يف �مل�ساعر من مر�ر�ت �لأ�سف و�حلزن 
يف متظه����ر�ت �أث����ار خمالب �لف�س����اد يف �لقت�س����اد و�لإد�رة 

و�لأخاق و�ل�سحة و�لتعليم ويف �لأمن و�لق�ساء كذلك.
�لعر�ق����ي يتلق����ى �ست����ى  للمو�ط����ن  �لو�ه����ن  ور�ح �جل�س����د 
�أن����و�ع �لتجري����ح و�لتمزي����ق، فيم����ا يعي�����ص ه����ذ� �جل�س����د 
مفارق����ة يعرب خر تعبر عنها �ملثل �مل�س����ري �ل�سائع)�أ�سمع 
كام����ك �أ�سدقك.. �أ�س����وف �أمورك ��ستعج����ب!!( حيث تنهمر 
ت�سريح����ات �مل�سوؤول����ني بنجاح �حلملة �س����د �لف�ساد )بعدما 
جنح����ت �أختها من قبله����ا �سد �لإره����اب(..، يف �لوقت �لذي 
تتطاير في����ه �أ�ساء �لأبرياء بفعل �ملفخخ����ات و�لعبو�ت يف 
�أي����ام )�لأحد �لد�م����ي( و)�أربعاء �لرم����اد( و�آخرها �لأول من 
�أم�ص يوم �لثاثاء �لأ�سود. فيما تتو�تر ف�سائح �لف�ساد �لتي 
تثر زو�بع �لغ�سب �ل�سعبي �ملكتوم و�ملعلن، ولي�ص �آخرها 
�ل�سبعة ع�سر مليار� من �ملال �لعام مبا �سمي بف�سيحة �أمانة 
�لعا�سمة، �لتي مل يع����رف �ملو�طن �ين م�سرها وما م�سر 
خمتل�سيه����ا؟ �لأمر �لذي يربهن عل����ى �لو�سيجة �لوثيقة بني 

غول �لف�ساد و غول �لإرهاب..
م����ا تق����دم ذك����ره ل يعن����ي �ن هناك �سل����ة مبا�س����رة بني حدث 
�لثاث����اء �لإرهابي وما بع����ده وبني ف�سيح����ة �ختا�ص �ملال 
�لع����ام �ملذكور، ب����ل �ملق�سود �ن وجود �لف�س����اد و��ست�سر�ءه 
به����ذ� �حلج����م �مله����ول ي�س����كل تربة �ساحل����ة ممه����دة لأعمال 
�لإره����اب وفعله����ا �لإجر�م����ي، حي����ث ل �خ����ر�ق �من����ي من 
دون ف�س����اد ما يف �لأجهزة �لأمني����ة �لتي مل يزل �حلديث عن 
ق�س����ور �أد�ئها خجول وم����ردد�، ومل يلم�����ص �ملو�طن حتى 
ه����ذه �للحظة �سوى طنني جاهزيتها �ل����ذي بات جعجعة من 
دون طح����ن.. و�لأم����ر ملر�ق����ب مريث غ����ر مقط����وع �ل�سلة 
مب�ست����وى �لأد�ء �ملتدين لل����دورة �لنتخابي����ة �ملو�سكة على 
�لنتهاء �سيما تطاحن �لكت����ل �ل�سيا�سية �ملحربة على حلبة 
جمل�ص �لنو�ب، من دون �للتفات �ىل ت�سريع �حلزمة �لأهم 
من �لقو�نني �ملوؤجلة و�لتي مت�ص يف �ل�سميم حياة �ملو�طن 

و�لوطن.

م�����ك�����ا������ش�����ف�����ة

كاظم اجلما�شي

بغداد/ املدى

وميك���ن لنا �لتكه���ن ب���ان �لن�سبة تلك 
ق���د ز�دت ب�س���كل ملح���وظ  نظ���ر� مل���ا 
مرت ب���ه �لباد م���ن ك���و�رث منذ ذلك 
�لتاري���خ وحت���ى �ل�ساع���ة، حيث ترك 
�حل�س���ار فعل���ه �ملدم���ر عل���ى م�سائر 
�لكث���ر م���ن �ل�سب���اب �لذك���ور �لذين 
��سط���رو� طلب���ا لل���رزق �و لأ�سب���اب 
�أخ���رى �إىل �ن يرك���و� �لب���اد، كم���ا 
ظلت �سيا�سات �لنظ���ام �ملباد متار�ص 
كل  و�لنف�سي���ة  �ملعي�سي���ة  �سغوطه���ا 
تل���ك �ل�سن���و�ت، و�س���ول �ىل حلظ���ة 
ح���دوث �لنعطاف���ة �لتاريخية بزو�ل 

�لدكتاتورية.
   و�لي���وم تو�ج���ه �لكثر م���ن �لن�ساء 
خط���ر �لعنو�سة �ل���ذي ر�ح يدفع بهن 
�إىل معان���اة مو�جه���ة �وج���ه �حلي���اة 
�ملختلف���ة عزلو�ت �ل من �لمل بالغد 

لعلهن  ينلن �لن�سيب �ملرتقب.
عل���و�ن  )�سم����ص  �ملو�طن���ة  تق���ول   
ح�سن( 40 �سنة م���ن بغد�د �جلديدة: 
�ن �لكث���ر م���ن �لن�س���اء يبق���ني دون 
زو�ج ب�سب���ب تاجي���ل ذل���ك، ورف����ص 
�خلاطبني على ��سا�ص �كمال �لدر��سة 
وطلب �لتعيني حت���ى يكربن وحينئذ 
ليتقدم لهن �ل كبار �ل�سن �و �لرجال 
�لر�م���ل. و�ي�سا هن���اك بع�ص �لباء 
و�لمهات يتحملون ه���ذه �مل�سوؤولية 
حي���ث يرف�س���ون �لكثر م���ن �ل�سباب 
�لفق���ر�ء، �و لوجود ��سب���اب �سغرة 
وتافهة �لمر �لذي يوؤجل زو�ج �ملر�أة 

حتى ت�سبح عان�سًا..
 45 �حل�س���ني  عب���د  من���ذر  �ملو�ط���ن   
�سنة م���ن �لعبيدي ي���رى �ن �لظروف 
و�مل�س���اكل  و�حل���روب  �لقت�سادي���ة 
�لت���ي مر بها �لبلد له���ا �لثر يف زيادة 
�و  �ملتزوج���ات  غ���ر  �لن�س���اء  ع���دد 
كم���ا ي�سم���ني بالعو�ن����ص. فال�سب���اب 
�حجم���و� ع���ن �ل���زو�ج ب�سب���ب ه���ذه 
�لظ���روف و�سعوب���ة مو�جهة �حلياة 
وغ���اء �ملعي�س���ة يف ح���ني �ن بع����ص 
�لعو�ئ���ل �لفقرة حتر�ص على توفر 
لقم���ة �لعي�ص قبل �ن تفك���ر يف زو�ج 

�أبنائها.. 
كما بين���ت �ل�ست خول���ة �ساهر علي/ 
50 �سن���ة/ باحث���ة �جتماعية/ ت�سكن 
منطق���ة  �لكر�دة د�خ���ل ��سباب تفاقم 
هذه �لظاه���رة �لتي عزتها �ىل �زدياد 
عدد �لن�ساء بالن�سبة لعدد �لرجال كما 
�ن �لكث���ر م���ن �ل�سب���اب هاجرو� �ىل 
بل���د�ن �أخرى. وهنا يحتاج �لأمر �ىل 

تدخ���ل �لدولة من خ���ال دعم �ل�سباب 
�ل�سل���ف و�لقرو����ص وبناء  وتفعي���ل 
�ل�سكني���ة و�لق�س���اء على  �ملجمع���ات 
�لبطالة وتوفر فر�ص �لعمل لل�سباب. 
وهذه �لظاهرة قد ت���وؤدي �ىل ��سابة 
مب�س���اكل  �ملتزوج���ات  غ���ر  �لن�س���اء 
نف�سية كب���رة وهم���وم ي�سعب حلها 

لأنها �ست�سيبهن باخليبة و�لأمل. 

فيما نا�س���د �ملو�ط���ن ��سماعيل خليل 
د�ود/ 40 �سن���ة/ موظ���ف يف وز�رة 
�ل���ري/ �لباء  بعدم �ملغالة يف مبالغ 
�ملهور وعدم �ره���اق كاهل �خلاطبني 
لنه���م �سيحرم���ون بناتهم م���ن �كمال 
�ل���ذي  م�س���و�ر �حلي���اة، و�خلطي���ب 
يات���ي �ليوم رمب���ا لياتي غ���د�.. كما 
ينبغ���ي عل���ى �لن�س���اء �ن يك���ن �ك���ر 

و�قعي���ة و�كر تدب���رً� وعدم �لزيادة 
تع���اون  �حلي���اة  لن  �لطلب���ات  يف 

وحتتاج �ىل �لقت�ساد و�لتدبر.
�م���ا �لعام���ي عل���ي �ل�س���ويف/ 50 
�سنة/ حمرر/ فقد ق���ال: على و�سائل 
يف  �ك���رب  دور�  تلع���ب  �ن  �لأع���ام 
�لتوعية و�لتوجيه وخ�سو�سا لاآباء 
و�لأمهات كما على �لدولة وموؤ�س�سات 

�ملجتم���ع �مل���دين �ن تدع���م �خلاطبني 
وت�سجع على �لزو�ج، و�قرح �ن يتم 
منح مكافاة مادية رمزية للمتزوجني 
�جلدد فنحن نحتاج يف بلدنا �ىل مثل 
هذ� �لدعم �لذي �سيزيد من عدد �فر�د 
�ل�سعب �لذي مهم���ا ز�د فهو ي�ستطيع 
�لعي�ص بي�سر م���ع كرة خر�ت بلدنا 

�حلبيب �لعر�ق. 
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فعاًل م�شكلة..!

العنو�سة.. م�سكلة اجتماعية بحاجة اىل انتباه

اإىل/ �شحيفة املدى 
م/ رد 

نهديكم حتياتنا .. كتابن���ا 628 يف 2009/11/12 
�أعلمتن���ا هيئة �لتقاع���د �لوطني���ة بخ�سو�ص �خلرب 
�ل�سحف���ي �ملن�سور يف �سحيفتك���م �لعدد 1653 يف 
2009/11/12 حت���ت عن���و�ن  ) م�سكل���ة �لتقاع���د 
�سك���وى  و�ملت�سم���ن   ) �ملنحل���ة  �لدو�ئ���ر  ملنت�سب���ي 
�ملو�ط���ن )عبا����ص خ�س���ر نامو����ص( م���ن منت�سبي 
�ل�س���ركات �ملنحل���ة �لت���ي مت دجمها مع م���اك وز�رة 
�ل�سناع���ة و�ملع���ادن ل���ذ� يطالب بح�س���م مو�سوعهم 
وخا�س���ة �لتوقيفات �لتقاعدية  مايلي: نود �ن  نبني 
�لبن���د ثانيا" من �ملادة )4( من قانون �لتقاعد �ملوحد 
رق���م 27 ل�سن���ة 2006 و�لتي تن�ص عل���ى ) ل تعترب 
�ي���ة مدة خدمة تقاعدية مامل ي�س���دد عنها �لتوقيفات 
�لتقاعدي���ة وف���ق �ح���كام  �لقانون �ع���اه ( وباإمكان 
�لوز�رة �عاه مفاحتة د�ئرة �ملو�زنة لوز�رة �ملالية 

حول �ملو�سوع . ر�جني ن�سر �لرد .. مع �لتقدير. 
مدير العالقات واالعالم
ن�سخ���ة من���ه �ىل: هي���اأة �لتقاع���د �لوطني���ة/ كتابكم  

1325 يف 2009/12/2 / للعلم. مع �لتقدير 

اإىل/ �شحيفة املدى 
م/ رد 

نهديك���م حتياتنا.. كتابن���ا 515 يف 2009/10/11 
�خل���رب  بخ�سو����ص  �لر�فدي���ن  م�س���رف  �أعلمن���ا 

�ل�سحف���ي �ملن�س���ور يف �سحيفتكم �لعدد 1624 
)بانتظ���ار  عن���و�ن   يف 2009/10/10 حت���ت 
قرو����ص �لإ�س���كان ( ما يل���ي: ن���ود �إعامكم باأن 
م�سرفنا ق���د ��س���در �لتعليم���ات �خلا�سة مبنح 
كح���د  مليون���ا(   30( �لبال���غ  �لإ�س���كان  قر����ص 
�أعلى لكاف���ة �ملوظفني و�ملتقاعدي���ن و�ملو�طنني 
وغرهم وباإم���كان �ملو�طن مر�جعة فروعنا يف 
بغ���د�د وكافة �ملحافظات ملنحه �لقر�ص �ملطلوب 
ووفق �ل�سو�بط.و�ن عملية �سرف �لقر�ص تتم 
بكل �سهول���ة يف فروعنا يف حالة وجود معاملة 
متكامل���ة وعن���د �سعور �ملو�ط���ن بوجود حالت 
مريب���ة من حي���ث �سرف �ملبل���غ يتق���دم بعر�ص 
�ملو�س���وع عل���ى �لإد�رة �لعامة / ق�س���م �لرقابة 
�لد�خلية ليت�سنى لهم �تخاذ �لإجر�ء�ت �لازمة 
بحق �ملوظ���ف �ملخالف علم���ا" �ن �مل�سرف جاد 
يف معاجل���ة �لظو�ه���ر �ل�سلبية �لت���ي تر�فق �أي 
عملية �ئتمانية يف �مل�سرف من خال �لزيار�ت 
�لتفتي�سي���ة ومتابع���ة م���ا ين�س���ر م���ن ماحظات 
م���ع   .. �ل���رد  ن�س���ر  ر�ج���ني  �ملو�طن���ني.  و�آر�ء 

�لتقدير.

مدير العالقات واالعالم

ن�سخة منه �ىل: م�س���رف �لر�فدين/ كتابكم  46 يف 
2009/11/25 / للعلم. مع �لتقدير.

واج��اب��ات ردود 

�س���ارع  مث���ل  �سارع���ا  �أن  يف  ل�س���ك 
�ل�سع���دون لبد م���ن �ن يلق���ى �لعناية 
و�لهتم���ام ومبا يتنا�س���ب مع حجمه 
و�أهميته كونه م���ن �لأماكن �لذي لبد 
لز�ئ���ر �لعا�سمة من خ���ارج �لعر�ق �و 

د�خله �ن يخ�سه بالزيارة.
تاري���خ هذ� �ل�سارع و�أهميته كونه من 
�لأماك���ن �لتجارية �لن�سطة �إ�سافة �ىل 
�نه مكان �نت�سرت فيه �سالت �ل�سينما 
و�ملطاع���م �ملميزة ناهيك عن �ل�سو�رع 
�ملتفرعة منه و�لتي �خت�ست بعياد�ت 
�لأطب���اء يف خمتل���ف �لخت�سا�س���ات 
يف  عهده���ا  �ساب���ق  �ىل  ع���ادت  وق���د 
��ستقب���ال مر�ساه���ا من �غل���ب مناطق 

�لعر�ق.
ه���ذه �ل�س���ارع �لعتي���د يحت���اج �إىل �ن 
ن���و�ٍح  �لعناي���ة �لازم���ة ويف  نولي���ه 
عديدة ونذكر منه���ا م�سكلة عدم تقييد 
�أ�سح���اب �ل�سي���ار�ت بال�سرع���ة، �ذ �ن 
�ملو�ط���ن �لذي ين���وي �لعبور من جهة 
�ىل �أخ���رى يج���د نف�س���ه وكاأن���ه عل���ى 
و�سك �ملغام���رة بحياته نتيجة ل�سرعة 
�لقي���ادة وت�ساعدها، ب���دء�  من �ساحة 
�لن�س���ر.  �ساح���ة  وحت���ى  �لفردو����ص 
عل���ى  يق���ف  م���ن  �ن  ذل���ك  �أ�س���ف �ىل 
�لر�سي���ف يف �سبي���ل حت���ني �لفر�س���ة 
�ل�سانح���ة للعبور د�ئما م���ا يجد نف�سه 
حما�س���ر� باأ�سحاب �سي���ار�ت �لأجرة  
�لذي���ن يوقف���ون �سيار�ته���م ب�س���ورة 
مفاجئ���ة وكاأنهم يف �سباق مع بع�سهم 

�لبع�ص.

هذه �لظاهرة دعتنا ولأكر من مرة �إىل 
�ن نتوج���ه �ىل �سباط �سرط���ة �ملرور 
�ملتو�جدي���ن قرب متثال �ل�سعدون من 
�ج���ل و�سع �سو�بط لقيادة �ل�سيار�ت 
يف )�ل�سع���دون( ود�ئم���ا ما جند منهم 
تفهم���ا لذل���ك، ولكن م���ا يح���دث �ننا ل 
ن���رى �أي �إج���ر�ء م���روري يتخ���ذ بهذ� 

�خل�سو�ص.
نعتق���د ب���اأن �ل�س���ارع ب���د�أ ن���زع حلته 

�لقدمي���ة �ملهرئة  و�أخ���ذ ي�ستعيد �لقه 
�سيئا ف�سيئا من خال �ملحال �لتجارية 
ن�ساطه���ا.  مبمار�س���ة  ب���د�أت  �لت���ي 
وكذلك قيام �غل���ب �أ�سحاب �لعمار�ت 
�ل�سكنية بالعمل على تغليف و�جهات 
�لأبني���ة بالأل���و�ن �لرب�ق���ة و�لبهيجة 
لذل���ك يتوجب علين���ا �ن نب���د�أ بتفعيل 
�لقو�ن���ني �ملرورية فيه. لنب���د�أ بالأهم 

ومن ثم �ملهم.

�سارع ال�سعدون مرة اأخرىم������ن ال���������ش����ارع

على وفق اخر تعداد لل�شكان يف العراق والذي اجري يف عام1997 �شكلت ن�شبة االإناث 
من جممل ال�شكان مايزيد على)65%(، وعد الباحثون هذا الرقم داللة وا�شحة على 
اختالل التوازن يف الن�شب بني عدد الذكور واالإناث االأمر الذي �شيخلف تبعات خمتلفة 

ومنها التبعات االجتماعية التي تقت�شي معاجلات خا�شة.

علي جابر

تكت���ظ رف���وف �ملح���ال �لتجاري���ة )و�لب�سطات( 
ب�ست���ى  �ل�س���و�رع  �أر�سف���ة   ف���وق  �ملنت�س���رة 
�لأ�سناف من �ل�سل���ع و�لب�سائع مبا فيها  �ملو�د 
�لغذ�ئي���ة �ملعلبة وغ���ر �ملعلبة �لت���ي ل تخ�سع 
للرقاب���ة �ل�سحي���ة ول ملقايي����ص �خ���رى ميك���ن 
�ن يث���ق م�ستهلكه���ا بانه���ا �ساحل���ة لا�سته���اك 

�لب�سري.
�لنو�ح���ي  عل���ى  و�نعكا�سات���ه  ذل���ك  خط���ورة 
�ل�سحية و�لقت�سادية لبد من �أن تثر �جلهات 
�ملعنية، ونعن���ي بها �ملوؤ�س�سات �ل�سحية وكذلك 
�ل���ذي  �لجتماعي���ة و�لقت�سادي���ة. يف �لوق���ت 
يتوج���ب علينا �خذ �حليط���ة و�حلذر مما يدخل 
�لبلد من مو�د غذ�ئي���ة معلبة من حلوم و�أجبان 
وخ�س���رو�ت وخملات وغره���ا. كان يجب �ن 
نح�س���ب ح�س���اب ��ستر�د ه���ذه �ل�سل���ع و�ملو�د 
�لت���ي �أدت �ىل تعطي���ل �لعديد م���ن م�سانعنا �و 
�مل�ساريع �لتي كانت تنحو هذ� �ملنحى �لتي كان 
م���ن �ملزمع �إقامتها د�خل �لع���ر�ق. �ذ �نها عملت 
على تعطيل �لكثر من �لأفكار �لتي كانت تر�ود 
ذه���ن �مل�ستثم���ر �لعر�قي. �ما ه���ذ� �لطوفان من 
�ل�سل���ع وخا�سة �ملو�د  �لغذ�ئية منها جعله يعيد 
�لنظر ويوؤجل م���ا كان ينويه ناهيك عن �ملعامل 

�لتي قذفت بعمالها �ىل �سو�رع �لبطالة و�لفر�غ 
.�لتاأث���ر�ت �ل�سلبي���ة على �جلان���ب �لقت�سادي 
م���ن ذلك ل ن�ستطيع �لإحاط���ة بها ولكن ما يهمنا 
�لآن هو �جلانب �ل�سحي �لذي ي�ستوجب �إثارته 
يف هذ� �لوقت نظر� لنت�سار �لعديد من �لأوبئة 
ومنه���ا �أنفلون���ز� �خلنازير �لت���ي �أ�سبحت مثل 
كرة �لثلج تكرب كلما مر �لزمن، ور�ح �ملو�طنون 
يبدون ��ستياءهم من بيع �ملو�د �لغذ�ئية منتهية 
�ل�ساحية وغ���ر �ل�ساحلة لا�ستهاك �لب�سري 

ف�سا عن �ن بع�سها غايل �لثمن..
كما �ن هناك عامات )وماركات(ل�سركات عاملية 
معرو�س���ة ومو�سوع���ة على بع����ص �مل�سروبات 
�لغازي���ة و�ملعلب���ات �لغاي���ة م���ن ل�سقه���ا ج���ذب 

�ملو�طن �ىل �سر�ئها.
وهن���اك بع�ص منها بدون )عام���ة( �أ�سا �و �ن 
�ساحيت���ه منتهية ويتم بيع���ه �ىل �لب�سطاء من 
�لنا�ص �لذين ي�سرون هذه �لب�ساعة ب�سعر �قل 
م���ن �سعره���ا �ملاأل���وف ول ينظ���رون �ىل �نتهاء 
�ل�ساحية ويف �أحيان �أخرى يتم ��ستبد�ل هذه 
"�لعام���ة" بعامة �أخ���رى �و �بد�ل �ل�ساحية 

ومن ثم يتم بيعها بذ�ت �ل�سعر �لأ�سلي.
ويدور �حلديث ب���ني �لنا�ص عن و�جب �جلهات 
�مل�سوؤولة عن حماية �لنا�ص من �ملخاطر �ل�سحية 
�لت���ي بات���ت تهدد حي���اة �لأل���وف م���ن �لب�سطاء 

م���ن �ملو�طن���ني..  خ�سو�سا �ن �غل���ب �لجبان 
و�لألب���ان �مل�ستوردة و�للحوم فيه���ا م�ساكل يف 
�ل�ساحي���ة كونه���ا �سريعة �لتل���ف لن �أ�سحاب 
�ملح���ال �لكب���رة يركونه���ا يف �للي���ل ويغلقون 
حماله���م. وعندما تنطفئ �لكهرب���اء فانها تذوب 
وتتف�سخ ثم تع���ود من جديد وتتجمد و�ملو�طن 
ي�سريها وهو ل يعلم باملر�حل �لتي متر بها هذه 
�لب�ساع���ة، ف�سا عن طرق �خل���زن غر �ملطابقة 
لل�س���روط �ل�سحي���ة.. �لأم���ر �ل���ذي يحت���اج �ىل 
رقاب���ة خارجية على �ملناف���ذ �حلدودية حيث �ن 
��ستر�دها يتم من قب���ل �لتجار من دون مر�قبة 
�لدول���ة فيما يغي���ب جهاز �لتقيي����ص و�ل�سيطرة 
�لنوعي���ة �لذي م���ن �ملفرو����ص �ن ميار�ص دوره 
يف مر�قب���ة وفح����ص تل���ك �لب�سائ���ع �لت���ي تعج 
به���ا �لأ�سو�ق وهي مليئة بال�سموم �لتي ت�سيب 

�ملو�طن �أوًل و�أخرً�. 
ويطالب بع�ص �ملو�طنني باأن يعاد �لعمل بجهاز 
�لأمن �لقت�سادي وهو مرتبط بوز�رة �لد�خلية 
كي ميار�ص دوره يف مر�قب���ة هذه �لتجاوز�ت، 
فيما طالب �آخرون باأن يتم ت�سريع قانون خا�ص 
ي�سم���ى "قانون �حلماي���ة �لقت�سادي���ة" و�لذي 
ميك���ن بو��سطته حماي���ة �مل�ستهل���ك و�إنهاء هذه 
�لتج���اوز�ت �لتي تطول �ملو�طنني وحتتاج �ىل 

حل �سريع.

للمناق�شة املواد منتهية ال�سالحية وغياب الرقابةق�شية 
منا�شدتان

�ل�سي���د رئي����ص �ل���وزر�ء  ن���وري �ملالكي ومن���ه �ىل  وزي���ر �ل�سحة 
�لدكت���ور �سالح مه���دي �حل�سن���اوي �ملحرم���ني.. تنا�سدكم عو�ئل 
�سهد�ء وز�رة �ل�سحة �لت���ي ت�سرفت با�ست�سهاد عدد كبر من ذويها 
وهم يقومون ب���اأد�ء و�جبهم �ملقد�ص، باإعانتها من خال تخ�سي�ص 
رو�ت���ب ت�سد رمق �أبنائه���ا وحتميهم من غائلة �جل���وع و�لعوز، �و 
منحها قطع �أر��ص توؤوي �أبنائها وتدفع عنهم �لكلف �ملرهقة لبدلت 
�لإيجار. تكري�سا للقيم �ل�سامية لل�سهادة وجلعلها مثال تقتدي به كل 
�أجيال �لعر�ق، و�سون���ا لعو�ئل �ل�سهد�ء من �آفات �لأفكار �لهد�مة ، 

ف�سا عن منحها بع�ص �لعز�ء عن فقد�نها لأبنائها �لربرة.
عنهم املواطن في�شل عبد االأمري املو�شوي
�شقيق ال�شهيد خالد عبد االأمري املو�شوي

ال�شركة العامة لت�شويق االأدوية وامل�شتلزمات 
الطبية

كم���ا و�سلت �ىل )�س���وؤون �لنا�ص( ر�سالة من �ملو�ط���ن )ح�سني عبد 
�لر�س���ا ز�ير( ينا�سد فيها �ل�سيد وزير �ل�سح���ة ومدير د�ئرة �سحة 
بغ���د�د �لر�ساف���ة �لدكت���ور عل���ي ب�ست���ان �لفرطو�س���ي باإعادته �ىل 
وظيفت���ه �ل�سابق���ة يف �إح���دى �ملوؤ�س�س���ات �ل�سحية �لتابع���ة لد�ئرة 
�سح���ة �لر�ساف���ة و�لتي تركه���ا ب�سب���ب �ملمار�سات �لقمعي���ة للنظام 
�ل�سابق وماحقته له. ر�جي���ًا �ن جتد منا�سدته �إجابة حنونة ت�سع 
حدً� ملعاناة عائلته �لتي �أثقل كاهلها �لو�سع �ملعي�سي حيث ل متتلك 

�سكنًا فلجاأت �ىل �لإيجار.
املواطن ح�شني عبد الر�شا زاير

���������ش��������ك��������اوى


