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»م�شكل���ة ال�شكن واحدة م���ن اهم امل�شاكل 
املتفاقم���ة يف الب���اد حاليا والت���ي ت�شغل 
وتوؤرق املواطن، فبعد فرتة اأيام التهجري 
الق�ش���ري من قب���ل اجلماع���ات الإرهابية 
وامللي�شي���ات طفح���ت ه���ذه الظاهرة على 
ال�شطح بع���د ال�شتقرار الأمن���ي ارتفعت 

الأ�شعار ب�شكل كبري.
وم�شكلة ال�شكن قد اأهملت ردحا من الزمن 
ولكنه���ا الي���وم تفاقم���ت وت�شخمت وكل 
احللول والعاجات والقرتاحات املقدمة 
م���ن قب���ل احلكومة ه���ي جم���رد �شعارات 

رنانة مل يلم�س املواطن منها �شيئًا.
وان من���و وتزاي���د ال�ش���كان والن�شط���ار 
وكذل���ك  العراقي���ة  لاأ�ش���ر  الطبيع���ي 
املهجري���ن زادوا م���ن ه���ذه امل�شكل���ة فيما 
تق���ف احلكوم���ة اإزاءه���ا مكتوف���ة الأيدي 
ومل يح�ش���ل املواط���ن غ���ري الت�شريحات 
لن  الربتقالي���ة  والأح���ام  والوع���ود 
الوردي���ة انعدم���ت م���ن ذاك���رة الإن�ش���ان 

العراقي يف ظل الظروف الراهنة.

ما ذنب زيادة الرواتب؟
يعتقد عمار �شاحب وهو احد املت�شررين 
من ارتف���اع بدلت الإيج���ارات اأن ارتفاع 
يف  يعمل���ون  مم���ن  املوظف���ن  روات���ب 
قطاع���ات الدولة املختلف���ة ميكن ان يكون 
اح���د الأ�شباب يف ارتف���اع بدلت الإيجار 
كحالة تنا�شب ط���ردي مع زيادة الرواتب 
و�شاع���د عل���ى ذل���ك اأي�ش���ًا غي���اب قان���ون 
ي�شع حدًا اأدن���ى اأو اأعلى لبدلت الإيجار 
اإ�شاف���ة اإىل ع���ودة الكثري م���ن العراقين 
الذين كانوا يف اخلارج وي�شاف اإىل ذلك 
ازدياد نفو�س �شكنة بغ���داد وهكذا يكون 
ل���كل ه���ذه الأ�شب���اب الأث���ر ال�شلب���ي على 

اأ�شعار الإيجارات.
م���ن جهت���ه يق���ول  عبا�س ناج���ي �شاحب 
مكتب زيونة للعقار ان »اأ�شعار الإيجارات  
ازدادت كث���ريا م���ع ذل���ك ف���ان البحث عن 
من���زل او �شق���ة لاإيجار اأم���ر �شعب جدا، 
اذ ل يق���ل اإيجار �شقة متو�شطة عن ن�شف 

مليون دينار �شهريًا.
وبع���د ان كان���ت البيوت ال�شغ���رية او ما 
ت�شمى بامل�شتم���ات ت�ش���ل اأ�شعارها قبل 
�شنتن اىل  500 الف  دينار اأ�شبحت الآن 
ت�شل اىل املليون دينار؛ فيما ويوؤكد اأياد 
اأبو حممد مدير مكت���ب جممع ال�شاحلية 
ان اأ�شع���ار ال�شق���ق يف املجم���ع ارتفع���ت 
بن�شب���ة 100% خ���ال العام���ن املا�شين 

بعد حت�شن الأو�شاع الأمنية.

امل�سكلة من اجلانب الآخر
يق���ول ابو حي���در �شاحب مكت���ب الكرادة 
للعقار ان »اأ�شعار العقارات ارتفعت كثريا 
خال الفرتة الأخرية خ�شو�شا بعد حالة 
ال�شتق���رار الأمن���ي والزي���ادة بلغت اأكرث 
م���ن 50% خ���ال العام���ن املا�شي���ن  فقد 
كان �شع���ر اإيج���ار ال�شق���ة  املتو�شطة  عام 
2005 نحو 250 الف دينار لكنه يتجاوز 
الي���وم  ال� 600  ال���ف دينار يف اقل تقدير 
خ�شو�ش���ا يف منطقة الك���رادة  وان عددا 
كب���ريا م���ن اأ�شدقائن���ا خ���ارج العراق يف 
ال�شوي���د  مث���ل  دول عربي���ة واأوروبي���ة، 
واأملاني���ا والأردن والإمارات، ات�شلوا بنا 
خال اليومن املا�شين طالبن ا�شتئجار  
منازل لهم حلن عودتهم القريبة »وي�شري 
اب���و حي���در  اىل ان »التح�ش���ن الأمني يف 
بغداد ي�شاع���د الكثريين عل���ى ال�شتقرار 
بدل من الفرار واللجوء اىل دول اجلوار 

كما كان يف ال�شابق«.
مقاب���ل ذل���ك يفكر كثري م���ن العراقين يف 
اخل���ارج يف ا�شتغال الزي���ادة يف اأ�شعار 
بيوته���م  بعر����س  والقي���ام  الإيج���ارات 
و�شققه���م التي تركوه���ا اىل الإيجار بدل 
من تركها مهج���ورة، واأدت هذه الظاهرة 
اىل انت�ش���ار مكات���ب عق���ارات يف عم���ان 
ودم�ش���ق للرتوي���ج لعملي���ات ال�شتئجار 

للعراقين يف اخلارج.
:ان  لي���ث  حمم���ود  املحام���ي  ويو�ش���ح 
الكث���ري م���ن الأ�شدق���اء والزبائ���ن الذين 
يراجعون مكتبه ي�شكون من حالة ارتفاع 
الإيج���ارات وه���ذا انعك����س عل���ى رغب���ة 
الكثري من العراقين املقيمن يف اخلارج 
م���ن الع���ودة اىل العراق، حي���ث ان كثريا 
يف العوائل ق���د تركت ما وراءها وهربت 
من جن���ون العنف وبعد اأ�شه���ر قد اعطت 
وكالت ملحام���ن واأق���ارب الذين بقوا يف 
العراق واأعطوهم التفوي�س ببيع بيوتهم 
ظن���ا منهم ان ل ع���ودة اىل ار�س الوطن، 
لك���ن الأو�شاع تغ���ريت وا�شتق���ر الو�شع 
الأمني باملقابل �ش���اءت اأحوال العراقين 
املقيم���ن يف اخلارج ووج���دوا ان الوقت 
ا�شبح منا�شبا للع���ودة اىل العراق لكنهم 
ا�شطدم���وا بج���دار الأ�شع���ار اجلنونية، 
وحتى لو فكروا بال�شتئجار فاأنه ي�شبح 
م�شكل���ة لن العراقي ال���ذي هاجر عاد با 

مال ول عمل!

ثقافة القانون
�شاحب مكت���ب عقارات )بغ���داد( �شلوان 

ح�شن  يف منطقة بغداد اجلديدة يو�شح: 
ان اأ�شب���اب الرتف���اع الكب���ري يف ب���دلت 
الإيج���ار يف الآونة الأخ���رية وخ�شو�شا  
بعد �شقوط النظ���ام ال�شابق وما متخ�س 
عن ذل���ك من تغيريات �شمل���ت كل نواحي 
احلياة، ارتفعت اأ�شعار وقيم  بيع و�شراء 
ب���دلت الإيج���ار للعق���ارات ب���كل اأنواعها 
نتيجة عدة اأ�شباب منها تهجري العديد من 
العوائل من مناطق �شكناها فادى ذلك اىل 
ارتفاع اأ�شعار الإيجارات وكذلك  املبا�شرة 
ب�شراء ال���دور واملحات والعمارات دون 
التقي���د ب�شعر معن مهم���ا كان ثمن العقار 
عل���ى  احلكوم���ة   عمل���ت  كذل���ك  مرتفع���ًا 
جتميد واإيق���اف العمل ببع����س القوانن 
والق���رارات الر�شمي���ة الت���ي كانت حتول 
دون ارتف���اع بدلت الإيج���ار وغريها من 
القرارات امل�شابهة ادت اإىل ح�شول اإقبال 
وا�ش���ع من قب���ل املواطنن،عل���ى الإيجار 
ل�شيما �شكان املحافظات البعيدة والقرى 
والأري���اف النائية على ال�شكن يف بغداد، 
وه���ذا الإقبال تق���ف وراءه اأ�شباب اأخرى 
ح�ش���ب اآراء املواطنن منه���ا توفر فر�س 
عم���ل جيدة يف امل���دن الكب���رية اأكرث منها 

يف بقية املناطق الأخرى.

غياب القانون
وقال���ت )اأم �شارة( 45 �شن���ة  يف حديثها 
ع���ن ارتفاع اأ�شعار الإيجارات : ان غياب 
القان���ون جع���ل م���ن مال���ك ال���دار يتحكم 
بامل�شتاأج���ر بحي���ث اأ�شبح يرف���ع بدلت 
الإيجار اأ�شعاف���ًا م�شاعفة واإذا اعرت�س 
امل�شتاأجر ه���دده بالط���رد اأو الإخاء من 

خال جلب اأح���د الذين )ل يخافون الله(  
لريم���ي له اأغرا�ش���ه يف ال�ش���ارع بالقوة 

دون رادع.
ان القان���ون يجب ان يكون عاما ولي�س 
عاط���ا فحتى ل���و كان القان���ون موجودا 
ول توج���د فيه ثغ���رات ويكون مب�شلحة 
امل�شتاأج���ر لك���ن ل احدا  يعت���د به لن كل 
يقبل���ون  ل  واملن���ازل  ال�شق���ق  اأ�شح���اب 

اإبرام عقود اإيجار.
 

النازحون اجلدد
ه�شام معروف اح���د املواطنن القادمن 
ه���و وعائلت���ه املوؤلفة من �شت���ة اأفراد من 
حمافظة وا�شط وال���ذي جاء  لل�شكن يف 
مدينة بغ���داد  يقول لقد باءت حماولتي 
بالف�ش���ل وان���ا ابح���ث ع���ن دار �شغ���رية 

لاإيجار،
م���ن  والتع���ب  الإره���اق  اأ�شابن���ي  وق���د 
ك���رثة مراجعاتي ملكات���ب العقار امًا يف 
لاإيج���ار  احل�ش���ول عل���ى دار �شغ���رية 
لإ�ش���كان عائلت���ي اأو حت���ى غرف���ة كبرية 
لاإيجار لك���ن دون ج���دوى وذلك ب�شبب 
الرتف���اع الهائ���ل يف اأ�شع���ار الإيجارات 
وحمدودي���ة اإمكانات���ي املادي���ة ويعتق���د 
ه�شام باأنه  لن يجد اي م�شكن يوؤويه هو 
واأطفاله الأربع���ة، وهنالك احتمال كبري 
ب���ان يع���ود اإدراج���ه اىل حمافظة وا�شط 
لن اأ�شع���ار الإيج���ارات تع���ادل ما ميكن 
ان ن�شرف���ه يف ال�شه���ر الواح���د  بثاث���ة 
اأ�شه���ر، لك���ن حمم���د �شعي���د 30 �شنة من 
مدين���ة العم���ارة كان ق���د ج���اء اىل بغداد 
بع���د ان بح���ث عن عم���ل  يف املدينة  لكن 

دون ج���دوى فق���رر الذه���اب اىل بغ���داد  
لك���ن دون ان يجلب عائلت���ه لنه يريد ان 
يتفح����س الو�شع ويجد مكانا لأهله وقد 
يك���ون خريا ما فعل لن���ه وجد ان اأجرته 
لن تتعدى ال����)10 الف دينار( وباملقابل 
حتى الغرف الت���ي ل ي�شتطيع ان يعي�س 
فيها م���ع عائلة ت�شاوي هذا الأجر تقريبا 
يف اليوم الواحد فكيف �شيكون حاله لو 
كانت زوجته واأطفاله الثاثة ب�شحبته.

املعيلة!
 تقول )ام زينب( من �شكنة منطقة ال�شعب 
»كان اإيج���ار الدار التي ن�شكن فيها حاليًا 
ل يتجاوز )150 الف دينار( لكن وخال 
العام���ن املا�شي���ن طلب �شاح���ب الدار 
زي���ادة قيم���ة الإيج���ار  واحلج���ة ارتفاع 
تكالي���ف احلي���اة وكاأمنا ه���و يعي�س يف 
الع���راق ونح���ن يف ال�شوي���د ومل ي���راع 
ظ���رويف اخلا�شة فلق���د ا�شت�شهد زوجي 
يف اح���د النفجارات واأ�شبح���ت املعيلة 
الوحي���دة لعائلة تتكون م���ن 8 اأ�شخا�س 
وقيم���ة الإيج���ار ارتفع���ت لل�شع���ف فهل 
يعن���ي اين اذا مل ا�شتط���ع ان اأ�شدد قيمة 
الإيج���ار �ش���وف اط���رد بال�ش���ارع ونحن 
عائل���ة ل حول لها ول قوة يف هذا الزمن 
وه���ل ان احلكوم���ة عج���زت ع���ن توفري 
وحدات �شكني���ة لنا ونح���ن املت�شررون  
كغرين���ا من عوائل كث���رية يف هذا الزمن 
ال�شع���ب واي���ن  دور احلكوم���ة عن اأزمة 

�شكن جتاوزت العقود.

�سريبة الوطن

)كرمية غامن (موظفة من �شكنة ال�شليخ 
تقول هجرنا من دارنا يف منطقة الدورة  
يف  ال�شك���ن  اىل  الظ���روف  وا�شطرتن���ا 
ال�شلي���خ حالي���ًا وقيم���ة الإيج���ار كان���ت 
ب�)500ال���ف دين���ار( واملال���ك ي�شتلم عن 
كل �شت���ة اأ�شه���ر )3ماي���ن( والله وحده 
يعل���م ك���م كن���ا نع���اين �شهري���ًا يف جم���ع 
الإيج���ار فالتعب واجلهد يذهب ل�شاحب 
ال���دار ومع ه���ذا كن���ا ن�ش���دد الإيجار كل 
�شت���ة ا�شهر لكن يف الف���رتة الأخرية زاد 
�شاح���ب ال���دار قيمة الإيج���ار اىل )650 
ال���ف د دين���ار( المر ال���ذي ا�شطرنا اىل 
الع���ودة اىل منطق���ة ال���دورة بالرغم من 
املخاوف التي ت�شاورنا من العودة لكنها 
اأف�ش���ل م���ن الظلم واجلور ال���ذي نعانيه 

من ارتفاع الإيجارات.
ورمبا حالة كرمية اأف�شل من غريها فالهم 
الأكرب يكمن يف اأ�شحاب العوائل ممن ل 
ميلكون دارا توؤويهم يف ظل ارتفاع غري 

مربر يف اأ�شعار الإيجارات.
بينم���ا ا�شتب�ش���ر ع���ادل �ش���ال موظ���ف 
يف وزارة ال�شناع���ة خ���ريا بع���د �شقوط 
ال�شن���م  واأعتق���د باأن املوظف���ن �شتكون 
له���م  دور ي�شكن���ون به���ا و�شيتخل�شون 
م���ن عبء بدلت الإيج���ار، وي�شيف »كنا 
ناأم���ل ان ل يط���رق علين���ا �شاح���ب الدار 
الب���اب ليطالبن���ا بدفع الإيج���ار ولكن ما 
يجري بال�ش���وق من ماراثون يف ارتفاع 
الأ�شعار جعلنا نفق���د الأمل ببناء م�شكن 
ي���وؤوي عوائلن���ا التي ط���ال �شربها ول 

احد يفكر بنا.

حلول.. وحلول
من جهته���ا قالت رجاء ع���ادل موظفة يف 
دائرة الت�شجيل العقاري ان زيادة اإقبال 
املواطنن هذه الأيام على �شراء واإيجار 
البيوت والأرا�شي نتيجة عوامل عديدة 
فر�شتها التغيريات والتحولت اجلديدة 
يف الباد فدائرتنا ت�شهد ازديادًا وا�شحًا 
يف معام���ات البيع وال�ش���راء لاأرا�شي 
وال���دور ال�شكني���ة ومكاتب���ات الإيج���ار 
واأ�شاف���ت ان هنالك حم���اولت تقوم بها 
املديري���ة م���ع ممثلن م���ن الهيئ���ة العامة 
لل�شرائب لدرا�شة و�شع �شوابط جديدة 
والعق���ارات  الأرا�ش���ي  قيم���ة  لتحدي���د 

والإيجارات يف مناطق بغداد.
واأ�شاف���ت ان���ه �شيت���م ا�شتح���داث جلان 
م�شرتك���ة ب���ن الدائ���رة والهيئ���ة تتوىل 
العق���ارات  عل���ى  ك�شوف���ات  اإج���راء 
والأرا�شي ون�شب واأ�شعار الإيجار تبعًا 

للمتغريات.
ويف وق���ت �شابق اأعلن���ت حمافظة بغداد  
ع���ن ق���رب املبا�ش���رة يف بن���اء جممع���ات 
�شكنية يف جانب���ي الكرخ والر�شافة من 
بغداد ت�ش���م 700 �شقة �شكنية ف�شا عن 
العدي���د م���ن املراف���ق اخلدمي���ة واإن هذا 
امل�ش���روع يه���دف اىل احل���د او التقلي���ل 
م���ن اأزم���ة ال�شك���ن الت���ي رافقه���ا ارتفاع 
يف اأ�شع���ار بدلت الإيج���ار، واأ�شاف ان 
جمم���ع الرف���اه يف حي البلدي���ات �شوف 
ي�ش���م نح���و 700 �شقة ومراف���ق خدمية 
منطق���ة  يف  �شياح���ي  فن���دق  وم�ش���روع 
العاوي على �شكل برجن با�شمي دجلة 
والف���رات، هذا وان مدين���ة بغداد حتتاج 
اىل ما يق���ارب مليون وح���دة �شكنية يف 

الأقل ح�شب تقديرات حمافظة بغداد.
الإ�ش���كان   وزارة  اأعدته���ا  درا�ش���ة  ويف 
توؤكد حاج���ة الباد اىل مليونن ون�شف 
املليون وحدة �شكني���ة حتى عام 2015، 
واأو�شح���ت الدرا�ش���ة على ان يت���م  بناء 
اكرث من 200 الف وحدة �شكنية �شنويا، 
وه���ذا ل يت���م اإل ع���ن طري���ق ال�شتثمار 
كونه احلل الوحيد فا بد من التوجه اىل 

امل�شتثمرين لبناء الوحدات ال�شكنية.
واأق���رت حمافظ���ة بغداد بوج���ود ارتفاع 
كبري غري م�شيطر علي���ه ببدلت الإيجار 
واأوع���زت �ش���ذى العبيدي مدي���رة اإعام 
املحافظة باأن العتماد على البناء الأفقي 
وعدم اللجوء اىل البناء العمودي وهذا 
م���ا فاقم اأزمة ال�شكن والتي تنعك�س على 
ا�شع���ار الإيجارات، كما وان بغداد تكتظ 
بال�ش���كان فع���دد ال�شاكن���ن ثل���ث �ش���كان 
الع���راق وان البن���اء الأفق���ي ي�ش���رف يف 
امل�شاح���ات واخلدم���ات بينم���ا العمودي 

اكرث فائدة واقل تكاليف.
وعن م�شاريع املحافظة حلل هذه الأزمة 
اأو�شحت العبيدي ب���اأن املحافظة تعاين 
م���ن م�شكلة ع���دم وجود اأرا�ش���ي خا�شة 
به���ا داخ���ل بغ���داد وان اك���رث الأرا�ش���ي 
ان  كم���ا  املحافظ���ة،  اأط���راف  عل���ى  ه���ي 
اجله���ات احلكومي���ة الأخ���رى ل تتعاون 
معنا وتعطينا الأرا�شي لبناء املجمعات 

وامل�شاريع ال�شكنية.
واأ�ش���ارت، ال ان قب���ل ف���رتة قليلة �شدر 
ق���رار من جمل����س الوزراء بح���ق امتاك 
املحافظ���ة كل الأرا�ش���ي الفارغة العائدة 
للحكوم���ة كم���ا وان له���ا ح���ق ا�شتم���اك 
الأرا�ش���ي الت���ي تع���ود لاأ�شخا����س اذا 
وجد فيها م�شلحة للمحافظة بعد اإجراء 
التعوي�س ح�شب الإج���راءات القانونية 

وان هذا القرار مل يطبق بعد.
واأك���دت مديرة اإع���ام املحافظة اأن هناك 
وح���دات  لبن���اء  ا�شتثماري���ة  م�شاري���ع 
�شكنية يف مناطق النه���روان والبلديات 
والوزيري���ة مب�شاحة 300 م���رت لاأر�س 
والبناء مب�شاح���ة 100 مرت ولرمبا هذه 
املجمعات �شتكون ج���زءا من حل م�شكلة 

ال�شكن.

حاجة البالد اىل مليونني ون�سف املليون وحدة �سكنية حتى عام 2015 

زي��ادة ع��دد ال�س��كان والبن��اء الأفق��ي اأح��د اأ�سب��اب اأزم��ة ال�سكن

بعد ان عقدنا القران مل يبق امامنا غري امل�سكن الذي �سنعي�س 
فيه«.. حممد ال�ساب الذي تعدى العقد الثالث من عمره كان قد 

اأجل فكرة الزواج اكرث من مرة لي�س  لعدم رغبته بالزواج، وامنا 
ل�سوء احلالة املادية، فبعد ان عمل �سائقا لدى اإحدى ال�سركات 

الأهلية وبداأ يتقا�سى مرتبا متوا�سعا ل يتعدى الـ )300( الف دينار 
وبعد اإ�سرار من )احلجية  ام حممد، قرر الرتباط بقريبته التي 

مل يحالفها احلظ باإكمال درا�ستها وبقيت اأ�سرية البيت منتظرة 
)الق�سمة( ومن �سيحررها من قيود املنزل، مل يكن يدور يف بال 

حممد وقريبته ) زوجته ( ان التخل�س من قيد العمل واحل�سول 
على راتب �سهري كفيل باأن يدفعهم اىل الزواج، فالبيت الذي ي�سكن 

فيه حممد هو ما بقي له من رائحة والده الذي توفى منذ �سنوات 
وترك 8 بنني و3 بنات، اأخوان حممد ال�سبعة تزوج منهم خم�سة 

كلهم قرروا العي�س يف البيت ذي الـ 130 مرتاً مربعًا مبدينة ال�سدر 
واأ�سبح العدد الكلي داخل هذا البيت املتزاحم 16 فردا، ومل يعد 

بالإمكان ان يتزوج احد اخر بالبيت بعد ان تزوج الأخ اخلام�س يف 
املطبخ وجعله غرفة نومه، فكان على حممد ان يبحث عن �سكن 

لالإيجار ولكن اأي منزل �سري�سى بدخل حممد املتوا�سع فاأرخ�س 
الإيجارات ت�سل اىل 200 الف دينار.

وائل نعمة

واأ�شاف: ان الظروف بداأت تتح�شن موؤخرًا 
واأخ����ذت دائرت����ه متار�س عمله����ا ب�شكل جيد، 
حت����ى اأنه����ا ح����ازت عل����ى املرتب����ة الأوىل بن 
مثياته����ا يف باق����ي املحافظ����ات خ����ال العام 
النا�����س  اإدراك  ب�شب����ب  ذل����ك  وكان  الفائ����ت، 
�شيئ����ا ف�شيئ����ا اأهمي����ة الرقاب����ة ال�شحية التي 
ه����ي بالأ�شا�����س مل�شلحته����م، وكذل����ك اأهمي����ة 
القان����ون من اجل تنظيم العم����ل،و لكن هناك 
من يح����اول العبث ب�شام����ة النا�س من خال 
اأ�شالي����ب وطرق غري �شحي����ة يف التعامل مع 

املواد الغذائية امل�شتوردة منها واملحلية.
واأكد نوري: ان فرق الرقابة ال�شحية جتوب 
اأ�ش����واق املو�ش����ل با�شتم����رار يف ظل ظروف 
�شعب����ة، متمثل����ة بانقط����اع الط����رق او اعمال 
العنف التي تندلع فجاأة، لكن نحن مل نتوقف 

عن اأداء واجباتنا. 

فح�س جميع املواد
ونفى مدير الرقاب����ة ال�شحية ان تكون هناك 
مواد غذائية غري �شاحلة لا�شتهاك الب�شري 
يت����م متريرها عرب منف����ذ ربيعة احلدودي مع 
�شوري����ا اىل داخ����ل الع����راق ، واأ�ش����اف:« اأي 
م����ادة غذائي����ة تدخ����ل اىل الع����راق ع����رب هذا 
املنف����ذ يتم اخ����ذ مناذج منها م����ن قبل ممثلينا 
املقيم����ن هن����اك، وقد اأعدن����ا الكث����ري من تلك 
امل����واد ومل ن�شم����ح بدخوله����ا، وكذل����ك قمن����ا 
بات����اف كمي����ات كبرية م����ن امل����واد الغذائية 
الفا�ش����دة غ����ري ال�شاحل����ة ، وكان اآخرها قبل 
اأيام عندما اأتلفنا كمية تقدر بع�شرين طنًا من 

مادة معجون الطماطم امل�شتوردة.
واأك����د: ان امل����واد الغذائي����ة الت����ي تاأت����ي م����ن 
املخ����ازن  اىل  وتدخ����ل  اأخ����رى،  حمافظ����ات 
الأهلي����ة داخل مدينة املو�ش����ل، تكون عر�شة 
للتفتي�����س اأي�شًا، كم����ا ان الزي����ارات للمعامل 
تت����م ب�ش����كل منتظ����م، وهناك معام����ل ت�شحب 
منه����ا مناذج �شهريًا او مرت����ن يف ال�شهر، اذا 
كان����ت تنت����ج ب�شائ����ع مو�شمية  مث����ل معامل 

احللي����ب، واملرطبات والثل����ج، وهناك معامل 
مل����واد اأخرى يتم �شحب النم����اذج منها ب�شكل 
ف�شل����ي اي كل ثاثة اأ�شه����ر، وقد �شكلنا جلنة 
يف الآون����ة الأخ����رية بالتع����اون م����ع الأم����ن 
الوطن����ي، ملتابع����ة املعامل املتخفي����ة او التي 

تعمل دون اإجازات �شحية.
الغذائي����ة  امل����واد  فح�����س  ان  اىل  واأ�ش����ار 
التقيي�����س  اىل  اإر�شاله����ا  يت����م  امل�شت����وردة 
وال�شيط����رة النوعي����ة، ويف ح����ال اعرتا�����س 
�شاح����ب العاقة عل����ى نتيج����ة الفح�س التي 
يتو�ش����ل اليه����ا خمت����رب الرقابة، يت����م اإر�شال 
الفح�����س  خمت����رب  يف  لفح�شه����ا  النم����اذج 
املركزي، وهناك مواد تفح�س يف خمتربات 

ال�شم����وم او الإ�شع����اع، حي����ث يتطل����ب الأمر 
ان نفح�شه����ا هناك.  وبالن�شب����ة ملعامل املياه 
العاملة يف مدينة املو�شل، قال مدير الرقابة 
ال�شحي����ة باأنه����ا جم����ازة جميع����ا وخا�شع����ة 
للفح�����س ال����دوري، �شواًء م����ن قب����ل الرقابة 

ال�شحية او ال�شيطرة النوعية.

احلاجة اإىل جمزرتني
خ����ارج  املوا�ش����ي  ذب����ح  اإىل  بالن�شب����ة  اأم����ا 
املجزرة، قال نوري : اأن مدينة املو�شل، فيها 
جم����زرة )م�شلخ( موا�ٍس واح����دة فقط، وهي 
قدمي����ة الإن�ش����اء ومتهالك����ة، تق����ع يف منطقة 
اليه����ا �شع����ب ج����دًا  اجلو�ش����ق، والو�ش����ول 

ب�شب����ب قربها م����ن مناطق ع�شكري����ة واأمنية، 
وه����و ما يعن����ي وجود نقاط تفتي�����س عديدة، 
ولهذا بات من �شبه امل�شتحيل على املئات من 
حم����ال الق�شابة ان ت�شتفي����د من خدمات هذه 
املجزرة، فانت�شرت ظاهرة الذبح اخلارجي، 
والتي هي باأي حال من الأحوال ظاهرة غري 
�شحي����ة او ح�شاري����ًة. واأ�ش����اف :با�شتثن����اء 
ق�ش����اء احلمداني����ة و�شنج����ار اللذي����ن فيهم����ا 
جمزرت����ان لذب����ح املوا�شي فان باق����ي اأق�شية 
ونواحي حمافظة نينوى لي�س فيها جمازر.

و�ش����كا مدير الرقابة ال�شحي����ة من قلة تعاون 
املواطن����ن م����ع دائرت����ه، وذك����ر ب����ان هن����اك 
خمالفات لبد من تع����اون املواطنن لكي يتم 

ر�شده����ا، وحما�شب����ة القائم����ن به����ا، واأ�شار 
اىل وج����ود معام����ل وور�����س داخ����ل الأحياء 
جم����ازة  غ����ري  وه����ي  ال�شكني����ة،  واملناط����ق 
�شحي����ًا، ول يت�شن����ى لفرق الرقاب����ة ال�شحية 
ك�شفه����ا دون وج����ود معلومات ح����ول مناطق 
تواجده����ا، وه����ذه املعلوم����ات ينبغ����ي عل����ى 

املواطن توفريها. 

اإعالم غري من�سف
و�شكا نوري م����ن بع�س و�شائل الإعام التي 
ل تتح����رى الدق����ة يف نقل املعلوم����ات وتتهم 
دائرته بالتق�شري يف عملها رغم اأنها مل تكلف 
نف�شه����ا زيارة الدائرة لاطاع على عملها عن 
كث����ب، اأنهم يظهرون جهات اأخ����رى على اأنها  
تقوم باإتاف امل����واد الغذائية كما يحدث بن 
احل����ن والآخ����ر عندم����ا ي�ش����ريون يف اأخبار 
يعر�شونه����ا وتظه����ر مديرية بلدي����ة املو�شل 
اأنها قامت او تقوم باإتاف مواد غري �شاحلة 
لا�شته����اك الب�شري، يف ح����ن اأننا نحن من 

يقوم بذلك لأنه جزء من مهامنا. 
واأ�شار اإىل ان قناة املو�شلية الف�شائية تطلب 
اأج����ورا خيالي����ة، ملج����رد مان�شي����ت توجيهي 
للمواط����ن تري����د الدائ����رة عر�ش����ه، وحتى لو 
مت الر�ش����وخ لذلك فان عر�شه يتم ب�شكل غري 
منتظ����م، ولفرتة حم����دودة قيا�ش����ا باإعانات 

اأخرى هي اقل اأهمية بالطبع. 

احلاجة اىل �ساحات وخمازن
وع����ن ال�شعوبات الت����ي تعرت�����س عمل فرق 
الرقابة ال�شحي����ة يف منفذ ربيعة احلدودي، 
ذكر م�ش����وؤول املواد الغذائي����ة امل�شتوردة يف 
دائ����رة الرقاب����ة ال�شحي����ة: اأن بناي����ة الرقابة 
يف املنف����ذ متداعية وهي بحاج����ة اىل ترميم 
واأعم����ار، كم����ا ان  الكمرك عل����ى وجه العموم 
حلج����ز  خم����ازن   او  �شاح����ات  اىل  بحاج����ة 
ال�شاحن����ات او الب�شائ����ع حل����ن النتهاء من 
فح�����س املواد الت����ي تنقلها، وه����ذا ما يجري 

فعليًا يف منف����ذ اإبراهيم اخلليل على احلدود 
م����ع تركيًا حيث حتجز ال�شاحن����ات لثاثة او 
اأربع����ة اأيام حل����ن النتهاء م����ن الفحو�شات 
الازمة، بعد ذلك ي�شمح لل�شاحنات باملغادرة، 
اأو اتخ����اذ الإجراءات القانونية يف حال ظهر 

ان املواد غري �شاحلة لا�شتهاك الب�شري.
واأو�ش����ح: اأن الذي يج����ري يف كمارك ربيعة 
ه����و ان ال�شاحن����ات تغادر املنف����ذ اىل مناطق 
التفري����غ �ش����واء داخ����ل مدين����ة املو�ش����ل او 
اإىل حمافظ����ات اأخرى، قب����ل ان تظهر نتيجة 
الفح�س �شلبا اأو اإيجاب����ا، وال�شيئ يف الأمر 
ه����و ظهور نتيج����ة الفح�����س �شلبي����ة، عندها 
لبد م����ن اإع����ادة الب�شاعة او امل����ادة الغذائية 
اىل اجلان����ب ال�ش����وري اأي ال����ذي قدمت منه، 
اأو يتم اإتافها مبوافقة �شاحب العاقة، غري 
ان ال�شاحن����ات تك����ون ق����د اأفرغ����ت حمولتها 
تل����ك  بيع����ت  او حت����ى  املخ����ازن  بالفع����ل يف 
احلم����ولت وج����رى الت�ش����رف به����ا، ب�شب����ب 
ع����دم متكننا من حجزها لعدم توفر املكان او 
امل�شاح����ة املطلوب����ة، ورمبا ل تك����ون امل�شكلة 
به����ذه الفداحة يف املخ����ازن داخ����ل املو�شل، 
حيث ميك����ن متابعتها وغالبا م����ا يكون مكان 
التفريغ معلوما لدين����ا، امل�شكلة تتعلق بكون 
املكان ال����ذي تق�شده حمافظات اأخرى، حيث 
بين����ت التجرب����ة ان م�شوؤويل ع����دد منها غري 
متعاونن معنا، ول يلتفتون اىل خماطباتنا 
ب�شان ب�شائع فا�شدة دخلت اإىل حمافظاتهم، 

ونتائج الفح�س تثبت ذلك. 

قّلة الكوادر
وحت����دث مدير جلن����ة املواد امل�شت����وردة، عن 
الك����وادر العامل����ة يف الرقاب����ة  قل����ة  م�شكل����ة 
ال�شحي����ة، وذك����ر ب����ان هن����اك ع�ش����رات م����ن 
م����ن  خمتلف����ة  باأن����واع  املحمل����ة  ال�شاحن����ات 
الب�شائ����ع الغذائية تدخل كل ي����وم عرب منفذ 
ربيع����ة وم����ن ال�شعب ج����دا متابعته����ا ب�شكل 

جيد مع الكوادر املوجودة حاليًا.

يف ن���ي���ن���وى.. ���س��اح��ن��ات غ��ذائ��ي��ة ت��ع��ر احل�����دود ق��ب��ل ان��ت��ه��اء ال��ف��ح�����ص امل��خ��ت��ري!

قال د.مظفر �سامل نوري مدير 
الرقابة ال�سحية التابعة لدائرة 

�سحة نينوى: اأن واقع الرقابة 
ال�سحية يف املحافظة دون 

الطموح لأ�سباب عديدة منها 
الظروف الأمنية وتاأثرياتها 

على الو�سع الجتماعي عمومًا، 
وقد نتج عن ذلك خ�سو�سا يف 
الفرتة ما بعد عام 2003، عدم 

احرتام البع�س للقانون، خ�سو�سًا 
ما يتعلق منه بال�ساأن ال�سحي، 

مع التعر�س ملوظفي الرقابة 
ال�سحية بالهانة، وو�سل الأمر 

اإىل ال�سرب اأحيانا. 

املو�سل/ نوزت �سمدين

بناء عامودي ال يلبي حاجة املواطن

الذبح الع�شوائي يف ال�شوارع

و.. خرائب يف بالد النفط


