
قال م�س�ؤول العالقات والإعالم يف فرع املنتجات 
النفطي���ة يف وا�س���ط احم���د �سال���ح اأن حمافظة 
وا�سط ت�سه���د منذ الأيام الأربع���ة املا�سية اأزمة 
كبرية يف املنتجات النفطية ومنها مادة البنزين 

ب�سبب قلة املنت�ج الذي ي�سل للمحافظة.
واأ�س���اف �سالح  اأن الأزم���ة يف منت�ج البنزين 
ج���اءت ب�سب���ب حدوث عط���ل فن���ي يف الأنب�ب 
الناق���ل للمنتج���ات النفطية الق���ادم من حمافظة 
ذي ق���ار اإىل م�ست�دع���ات الكار�سي���ة يف مدينة 
الك����ت. ووا�س���ح اأن���ه مت ت�جيه اأك���ر من 40 
�سهريج���ا اإىل م�ست�دع���ات ال�ق�د يف حمافظة 

ذي ق���ار والعا�سم���ة بغ���داد لت�سل���م منت�ج���ات 
البنزي���ن وت�زيعه���ا ب���ن املحط���ات احلك�مية 
والأهلي���ة يف عم�م املحافظة.مبين���ا اأن  اإجراء 
مناقل���ة منت�ج البنزين م���ن املحافظات الأخرى 
اإىل الك�ت ه� اإجراء وقتي حلن اإ�سالح العطل 
الفن���ي احلا�س���ل يف الأنب����ب الناقل:وتعي����ش 
حمافظ���ة وا�سط من���ذ اأربع���ة اأيام اأزم���ة خانقة 
يف م���ادة البنزي���ن الأم���ر ال���ذي اأدى اإىل اإغالق 
املحط���ات الأهلي���ة ووق�ف ط�اب���ري كبرية من 
ال�سي���ارات الرامي���ة اإىل التزوي���د  بال�ق�د اإمام 

املحطات احلك�مية يف وا�سط..

كاظم اجلما�سي
تعتم���د دول العامل كلها يف دوائره���ا الر�سمية وغري الر�سمية 
اآلي���ة وا�سحة ل�ستح�س���ال م�ستحقاتها م���ن امل�اطنن، وذلك 
عرب ق�ائم جباية بدل خدماتها التي تق�م بتقدميها مل�سرتكيها 
�س����اء كان���ت تلك اخلدم���ات خدمات م���اء �سافي���ا او خابطا، 
اوخدم���ات ات�س���الت هاتفي���ة ار�سي���ة، او خدم���ات التجهيز 
بالتيار الكهربائ���ي، اوخدمات حمروقات جتهز عرب النابيب 
الر�سية، او اي خدمات بلدية اخرى.. وبالتايل من الطبيعي 
ان ان يق����م �سخ�ش خم�ل ومعتمد ر�سميا مبهمة جباية تلك 
امل�ستحقات، الم���ر الذي اعتاده العراقي����ن منذ زمن ط�يل، 
وكلن���ا يتذكر طرق���ات اب�اب منازلنا وحن ن�س���األ من؟ ياأتينا 
اجل����اب: انا اب���� الكهرباء. او:ان���ا اب� التلف�ن���ات. او: انا 
اب���� امل���اء. الغري���ب يف الم���ر ان وزارة الكهرب���اء ا�س���درت 
م�ؤخ���را حتذي���را للم�اطن���ن تطل���ب منه���م ع���دم ت�سديد بدل 

خدم���ة الكهرباء ال�طني���ة اىل اجلباة!! وذه���اب امل�اطن اىل 
مراك���ز الت�سدي���د القريبة من دار �سكنه، ليف���اء ال�زارة حقها 
هناك.. الم���ر الذي يثري ا�ستغ���راب امل�اط���ن وت�ساوؤله، فهل 
بل���غ المر بال����زارة اىل حد النعدام الكام���ل للثقة املفرت�سة 
مبنت�سبيه���ا املتخ�س�س���ن؟ ام ان رياح التزوي���ر بلغت ق�ائم 
الت�سديد الر�سمية لب���دلت اخلدمة الكهربائية؟ ام ان ال�زارة 
تبتغ���ي تقلي�ش اعداد ك�ادرها والغ���اء حلقة اجلباة ب��سفها 
حلقة زائدة؟ ام ان ال�زارة ارتاأت دع�ة امل�اطن اىل ممار�سة 
الريا�س���ة م���ن خ���الل ذهاب���ه �س���ريا عل���ى الق���دام اىل مراكز 
ا�ستالمه���ا؟ وهن���ا ع���دد اخر م���ن ال�سئل���ة املت�لدة ع���ن هكذا 
حتذي���ر من مثل: م���اذا ب�س���اأن ت�سدي���د )اوراق( امل���اء؟ وماذا 
ب�س���اأن ت�سدي���د)اوراق( التلف�ن���ات؟ وم���اذا ع���ن الدفع جلباة 
�سرائب املهنة و�سرائ���ب العالن، وغرامات امانة العا�سمة، 

او اية ر�س�م اخرى يجبيها م�ظف� الدولة؟

مواد غذائية غري خا�سعة 
للرقابة 

يف الر�سال���ة الت���ي بعث به���ا امل�اطن 
حي���در ج�اد م���ن مدينة ال�س���در يذكر 
فيه���ا: ان ا�س�اق بيع امل����اد الغذائية 
يف مدين���ة ال�سدر تتعام���ل يف ال�قت 
غذائي���ة  منت�ج���ات  ببي���ع  احلا�س���ر 
حملية معلبة منه���ا )الكباب ( و)الكبة 
امل��سلي���ة ( وتلق���ى رواج���ا كبريا من 
قبل الع�ائل ل�ستهالكها ويت�ساءل يف 
الر�سال���ة هل ان املعام���ل املنتجة لهذه 
امل����اد الغذائية تخ�سع لرقابة �سحية 
اأم ان مك�ناته���ا تتالءم م���ا معلن عنها 
كذلك ان  تتداوله���ا  يفرت�ش ان يحكم 

بعامل الزمن وت�ف���ر  املخازن املربدة 
والنقل ال�سريع.

يطالب مبكافحة 
امل�اطن حمم���د عبيد م���ن منطقة حي 
ال�سحي���ة  اجله���ات  يطال���ب  املعام���ل 
ب�س���رورة العمل على احلد من ظاهرة 
تكاث���ر ال���كالب ال�سائب���ة يف منطقت���ه 
ويق����ل ان امل�اطن لميكن ان ي�ساهم 
يف ه���ذا اجلان���ب م���امل تت�ف���ر ل�ازم 
املكافح���ة ومنها �سرورة نق���ل النافقة 
منه���ا اىل اماك���ن بعي���دة ع���ن احل���ي 

ال�سكني.

يطالب بتبليط
ال�سارع 

امل�اط���ن خ�س���ري مه���دي يطال���ب يف 
الر�سال���ة الت���ي بعث به���ا اإىل اجلهات 
ال�س���ارع  تبلي���ط  ب�س���رورة  املعني���ة 
الرئي�س���ي ال���ذي يربط ما ب���ن �ساحة 
ع���دن وحت���ى نف���ق ال�سرط���ة ك�نه من 
ال�س����ارع املهم���ة واحلي�ي���ة وق���د مت 
حف���ر اجل���زرة ال��سطي���ة له م���ن اجل 
الرتمي���م لكنه���ا تركت مهمل���ة وبحالة 
ت�ؤث���ر �سلبا على ان�سيابي���ة ال�سري فيه 
اإ�ساف���ة اإىل منظ���ر اخل���راب الذي هي 

عليه.

م�سكلة امل�ستقات النفطية 
يف احلرية 

من مدينة احلرية و�سلتنا ر�سالة امل�اطنة 
هيف���اء جمي���ل ح�س���ن تذك���ر فيه���ا ان اآلية 
ت�زيع ح�سة امل�ستقات النفطية للم�اطنن 
كان���ت جيدة وتري���ح بع�ش ال�س���يء بالية 
تعتمد عل���ى انت�س���ار ال�سهاريج ال�سغرية 
عل���ى  امل�ستق���ات  بت�زي���ع  واملت��سط���ة 
امل�اطنن اأما الآن فعلى امل�اطن ان يحمل 
عب�ات���ه البال�ستيكي���ة ويق�س���د حمط���ات 
التعبئ���ة من اج���ل احل�س�ل عل���ى ح�سته 
وه���ي عملية �ساقة ومكلف���ة اإ�سافة ال اأنها 
تخل���ق حالة من الإرب���اك بالن�سبة للدخ�ل 

واخلروج عرب �سيطرات التفتي�ش.

���������س��������ك��������اوى

بغداد/ اإينا�س طارق 

ال����ذي ب����دا ل����كل من مي����رق م����ن اأمام 
اإح����دى املدار�����ش ان هن����اك �سيئ����ًا ما 
يحدث وال�سبب ح�سب تعليق العديد 
من اأولياء الأم�ر خ�فهم من تعر�ش  

اأبنائهم من ح�ادث  خفايا الدنيا !  
كيف يك�ن تنظيم وترتيب ال�ستعداد 
لالمتحان����ات ن�س����ف ال�سن�ي����ة ،من 
قب����ل املدار�����ش واأولي����اء الأم�����ر مع 
الظروف الأمنية املت�ترة بن احلن 
والآخ����ر ،ف�س����ال ع����ن ع����دم اكتم����ال 
ت�زي����ع املناه����ج الدرا�سي����ة لبع�����ش 
املدار�����ش ، الذي عاجل����ه التالميذ مع 
ع�ائلهم ب�سراء الكتب من ال�س�ق او 
من اي ب�سطة �سارع ن�سرت عددا من 
الكتب املدر�سية لعدة مراحل درا�سية 
التي يجهل امل�اطن  من اأين اأتى بها 
الباعة ؟ واإذا مل تت�فر تلك الكتب او 
مل تت�ف����ر الق����درة عل����ى �سرائها لدى 
امل�اطن، فاملالزم خري ع�ن للتالميذ 
وان كانت ت�سرح امل�ا�سيع ب�س�رة 

خمت�سرة.
بع�ش اإدارات املدار�ش عزت ال�سبب 
اإىل تاأخر ت�زي����ع الطبعات اجلديدة 
الرتبي����ة  وزارة  اىل  املناه����ج  م����ن 
التابع����ة  املديري����ات  وبالأخ�����ش 
له����ا. تق�ل مدي����رة مدر�س����ة الطربي  
البتدائي����ة املختلط����ة وال�اقع����ة يف 
منطق����ة ح����ي اجلامعة، الكت����ب التي 
وزعت على التالمي����ذ كانت بن�سفن 
ن�سف منها حدي����ث الطبع والن�سف 
الآخ����ر ق����دمي وقب����ل ع����دة ا�سابي����ع، 
جهزنا من قبل مديرية الكرخ بالكتب 

املتبقية لكن هذا المر جعل التالميذ 
يعان�ن م����ن م�سكلة متابعة الدرو�ش 
منذ بداية العام الدرا�سي،المر الذي 
كان يتطلب احيانا تدوير الكتب بن 
اجلدي����د  الدر�����ش  ملتابع����ة  التالمي����ذ 
و�سمن الطبعة اجلديدة والتي تفتقر 
له����ا الطبع����ات القدمي����ة م����ن الكتب، 
ومن ي�سعفه حظ����ه وي�ستطيع �سراء 
ن�سخة كتاب فه����� اكيد حمظ�ظ لن 
�سعر ن�سخة الكتاب ي�سل اأحيانا اىل 

خم�سة ع�سر الف دينار .
بينم����ا ت����رى مدي����رة مدر�س����ة بغ����داد 
وال�اقع����ة  املختلط����ة  البتدائي����ة 
يف منطق����ة ال�س����كان،  مهم����ا كان����ت 
الظروف احلالية فه����ي اف�سل كثريا 
من ال�سن�����ات التي م�س����ت ان كانت 
م����ن حي����ث ت�ف����ر الم����ن او اعم����ار 
املدار�ش التي دمرت ب�سبب العمليات 
الإرهابي����ة الع�س�ائي����ة الت����ي طال����ت 
اماكن عدة من البلد، وحتى بالن�سبة 
اىل ع�دة الطالب اىل مدار�سهم بعد 
انقطاعه����م فرتة م����ن ال�ق����ت نتيجة 
هج����رة ع�ائله����م مناط����ق �سكناه����م 
الأم����ر الذي تطلب م����ن البع�ش منهم 
اعادة الدرا�س����ة يف املرحلة ال�سابقة 
التي تركها، كاأن انهى الطالب  مرحلة 
الرابع البتدائ����ي والتلميذ الن بلغ 
من العمر 12 وكان من املفرو�ش ان 
يك�ن يف ال�سف ال�ساد�ش البتدائي 
لكن الظروف الأمنية وما حملته من 
ا�سطراب����ات غ����ريت جم����رى الكثري 
من الأحداث لع����دد كبري من التالميذ 
ولكافة املراحل على حد �س�اء الأمر 
ال����ذي �سبب اإرباكا م����ن حيث ت�زيع 

املناه����ج املدر�سية وق����درة ا�ستيعاب 
ال�سف املدر�سي. 

بعد ا�ستتباب ال��سع الأمني وع�دة 
احلي����اة تدريجي����ا اىل طبيعته����ا يف 
معظ����م ن�اح����ي وقطاع����ات احلي����اة 
الع�ائ����ل  م�سكل����ة  بقي����ت  املختلف����ة 
الع�����دة اىل  املهج����رة واأبنائه����ا يف 
ذل����ك  كان  ان  الدرا�سي����ة،  مقاعده����م 
يف  املهج����رة  للع�ائ����ل  بالن�سب����ة 
مناطق العراق املختلفة والتي ميكن 
ان حت����ل ب�س����كل اب�س����ط، لك����ن المر 
اخلط����ري ج����دا ان يع�����د العراقي�ن 
بعد هجرته����م بلدهم لع����دة �سن�ات، 
ويكمل اأبناوؤهم الدرا�سة يف مدار�ش 

ال����دول الأخ����رى ويقطع�����ا �س�ط����ا 
ط�يال يف الدرا�س����ة وعب�ر �سف�ف 
درا�سي����ة، لي�ساب�ا بع����د الع�دة اىل 
الدي����ار  بالإحب����اط وي�سب����ح التلميذ 
جلي�ش البي����ت بدل من جلي�ش املقعد 
الدرا�سي ،تق�ل ام عبد الله كان قرار 
هجرتنا يتعلق مب�سالة حياة او م�ت 
زوجي واأطفايل وال�سبب �سكننا يف 
منطق����ة كان����ت ت�سهد ت�ت����رات امنية 
كب����رية جدا، واأثناء ه����ذا ال�قت كان 
ولداي الت�اأم����ان الثنان يف ال�سف 
يكم����ال  ومل  البتدائ����ي  اخلام�����ش 
يف  ال�سن�ي����ة  ن�س����ف  المتحان����ات 
العراق، واإمنا اأدياها يف دولة الردن 

بعد اعتمادهما على وثيقة زودنا بها 
م����ن املدر�سة ت�ؤكد اأنهم����ا يف ال�سف 
اخلام�ش البتدائي ،وبعد مرور عدة 
�سن�����ات ا�سبح ابنائ����ي يف املرحلة 
ال�س����ف  يف  وحتدي����دا  املت��سط����ة 
ع�دتن����ا  ،وعن����د  مت��س����ط  الث����اين 
ال�س�لي����ة  امل�ستم�س����كات  وجل����ب 
الكامل����ة وامل�ثق����ة من دول����ة الردن، 
املدر�س����ة  وقب����ل  با�س����ر اولدي يف 
المتحان����ات الن�س����ف ال�سن�ية لهذا 
الع����ام 2009 و2010، وبع����د مرور 
اك����ر من اربع����ة ا�سهر يطل����ب  منهم  
مدي����ر املدر�سة، الع�����دة اىل املرحلة 
البتدائي����ة وال�سب����ب غ����ري معروف، 

املدر�س����ة  تثم����ر مراجعتن����ا اىل  ومل 
واملديري����ة التابعة ل�����زارة الرتبية، 
لك����ن اكت�سفن����ا بع����د التع����ب واجلهد 
وت�سيي����ع ال�ق����ت، ان الأم����ر يتطلب 
مقابلة وكيل ال�����زارة الإداري للبت 
يف ق�ساي����ا اأبنائنا الطلب����ة العائدين 
من ب����الد الغرب����ة. حقيق����ة م�سكلة ام 
عب����د الله لي�س����ت ال�حي����دة اإمنا هي 
تقف يف طاب�����ر ط�يل م����ع امل�ساكل 
الكث����رية والكب����رية الت����ي عانى منها 
امل�اط����ن العراق����ي ،لكن ه����ل �س�ف 
يبق����ى  احل����ال كم����ا ه����� علي����ه ؟ومن 
ينق����ذ م�ستقبل ه�����ؤلء الطالب الذين 

اأ�سبح�ا وقف التنفيذ.

كمبيالة
امل�س�ؤول املفل�س

عندم���ا راي���ت بنات���ي الث���الث وه���ن ينتظرنن���ي عن���د قارعة 
الطري���ق وكان الظالم ق���د اأ�سدل �ست���اره �ساورتني ال�سك�ك 
بان �سيئ���ًا ل ي�سر  قد حدث اأثناء غيابي لأفراد عائلتي.ولكن 
تب���ن يل باأنهن كن ينتظرنني ل �سماعي خ���ربًا يعتقدن باأنه 

�سي�سرين .
مف���اده ان �سخ�سي���ة م���ن جمل����ش حمافظ���ة بغداد ق���د �سرف 
ح���ي ال�سفري الذي ن�سكنه  بزي���ارة ودخل اجلامع مع اآخرين 
ووعده���م بت�س�ي���ة ال�س����ارع واإن�س���اء �سبكة ملي���اه ال�سرب 
واأخ���رى لت�سريف مياه املج���اري.. و وع�د عديدة قد تخيل 
للذي���ن مل يجرب�ا بعد احلال التي عليها الأم�ر بان اجلنائن 
املعلق���ة �سيع���اد اإن�ساوؤها يف ح���ي ي�ست�س���رخ ذوي ال�سهامة 
وامل���روءة م���ن امل�س�ؤولن لت�س�ي���ة �س���ارع او تخلي�سهم من 

امل�ساكل العديدة التي يرزح حتت وطاأتها ول من جميب.
الآم���ال الت���ي اأ�ساعه���ا امل�س�ؤول الف���الين لدى بنات���ي ولدى 
العديد م���ن النا�ش الطيب���ن يف هذا احلي ال�سكن���ي البائ�ش  
حاله���ا حال الآمال التي وع���د بها من قبله. اأطلق�ها يف نف�ش 
الزمان نف�سه ويف  املكان  نف�سه منذ اأربعة اأع�ام ولكن وكما 

يق�ل املثل )ل الراح جاين ول رد اخلرب ليه (.
من و�س���ع ن�سب عينيه احل�س�ل عل���ى متثيل امل�اطن ومن 
ثم ليمث���ل فيما بعد نف�س���ه وم�ساحله ال�سخ�سي���ة نعتقد باأن 
امل�اط���ن قد بات على بينة من المر ول نك�ن مغالن يف انه 
يكاد يفقد الثقة مبن يطلق وع�دا ويتخلى عنها ان ا�ستقامت 

له الم�ر.
ميكن متثيل المر بذلك احلاكم امل�ستبد الذي افل�ش فا�ستدان 
مبلغ���ا كب���ريا من املال من اح���د الغنياء مبكاتب���ة �سهد عليها 
من �سهد وكتبت ب�سخام القدر على جلد حي�ان وعندما ازف 
م�عد الت�سدي���د راح املدين يطلب الذن للدخ�ل على احلاكم 
ومل ي�ستط���ع ال ب�سق النف�ش وعندما اب���رز وثيقته قام اليه 
احلاكم يرغد ويزبد ويعنفه على وقاحته مبطالبته اللج�جة 
ف�س���ب و�ست���م وا�ستل ال�سيف م���ن الغمد واأرغ���م املدين ببلع 
)كمبيال���ة اجللد الغليظ ( وال اأطي���ح براأ�سه فا�سطر اىل بلع 

دينه م�سطرا والنجاة بحياته متنازل عن املال امل�ستحق .
البع�ش منا قد ي�ستدين �س�ت امل�اطن قبل الرت�سيح ويكتب 
ل���ه ال�ع�د على ال�رق ولكن عندما يتم له الأمر ياأمر حمايته 

وحجابه مبنعه منعا باتا من الدخ�ل.
عل���ى الذي���ن ين���ربون بال�ع����د ان ي�سدق����ا فيم���ا ي�عدون 
ب���ه واإل ي�سط���ر امل�اطن قبل من���ح �س�ت���ه اإىل اإن، ي�ستعن 

باأجهزة ف�سح الكذابن عليه.

������س�����ب�����اب�����ي�����ك

عبد الزهرة املن�سداوي
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كاريكاتري.................  عادل �سربي

متنياتنا بالنجاح..

ق�سي�ة وم�س���وؤول

ر����س���ال���ة ال��ع��دد

و�سط مع�قات عدة.. اأمتحانات ن�سف ال�سنة جه�د م�سرتكة لإجناحها
لي�ست مظاهرة احتجاجية  �سلمية ،على انقطاع 

التيار الكهربائي او اأزمة وقود، او  ل�سوء تقدمي 
اخلدمات البلدية او �سد انت�سار ظاهرة ا�ستخدام 

العمالة الآ�سيوية، والكثري الكثري من ال�سلبيات 
التي �ساقت بها الدنيا، اأمنا هم جمموعة من اأولياء 

الأمور يقفون بانتظار اأبنائهم مقابل اإحدى بوابات 
املدار�س البتدائية  املختلطة والتي جتاورها  

مدر�سة متو�سطة للبنات ، يف اإحدى مناطق بغداد 
،ب�سبب تاأدية اأبنائهم المتحانات ن�سف ال�سنوية.

حدي���ث �س�����ورة

اأيوب ال�سومري

للم���دن يف كل بق���اع الأر����ش مالم���ح ت�ؤ�س�سه���ا تراكم���ات 
اأح���داث التاري���خ التي مت���ر به���ا، فتنتقي الذاك���رة ال�سعبية 
التي تعد خيطا من ن�سيج ما ي�سميه علماء الجتماع )العقل 
اجلمع���ي(، تنتق���ي تل���ك الذاكرة م���ا يت�افق وطيب���ة اأهلها، 

لرت�سم يف النهاية معامل ه�يتها ونكهتها املتفردة.
عد�س���ة الزميلة اينا�ش ط���ارق اأحتفتنا به���ذه ال�س�رة التي 
تتح���دث عن عمق اأوا�س���ر املحبة والتاآل���ف الجتماعي بن 
�ساكني مناطق بغ���داد املختلفة، ومنه���ا منطقة)قنرب علي(، 
حي���ث نرى عناق���ًا حميمًا ب���ن �سرفتن لبيت���ن عراقين يف 

)عك���د( واحد، كما يحل� للبغدادين ان ي�سم�ه، حيث يك�ن 
اجل���ار ع�س�ا اأ�سا�سيا من اأع�ساء العائلة ال�احدة، وحينئذ 
تنتف���ي الف�ا�سل بن البيت���ن- العائلت���ن، فتتداخل �سلفة 
ال�سب���اك مع �سلف���ة ال�سب���اك، ويت�حد اجلدار م���ع اجلدار، 
لين�سه���را يف ل�حة رائق���ة اجلمال من ف���ن ال�سنا�سيل الذي 

اأبدعته اأنامل احلريف العراقي املاهرة..
ومبنا�سب���ة ذك���ر ال�سنا�سي���ل.. فه���ي الي�م اح����ج ما تك�ن 
لإعم���ال ال�سيان���ة والإدام���ة، وه���ي دع����ة �سادق���ة لك�ادر 
امانة بغداد الفني���ة والهند�سية، لزيارة م�اقع تلك البي�ت، 
وو�س���ع اخلطط الالزمة لحياء مالم���ح ه�ية بغداد خ�سية 

�سياعها واندثارها...  

بغداد/ املدى

بداأت �سيا�سات ت�سجيع الع�دة الط�عية للمهاجرين 
مدع�م���ة  ثماره���ا  ت�ؤت���ي  العراقي���ن  واملهجري���ن 
بال�ستق���رار الأمن���ي الن�سب���ي املتحق���ق يف الب���الد 
عم�ما ويف العا�سمة بغ���داد على وجه اخل�س��ش، 
ف�سال عن الت�سهيالت املختلفة التي تقدمها احلك�مة 

للعائدين.
وتتج�س���د ه���ذه الع����دة ب�س���كل اأو�س���ح يف ع����دة 
الكف���اءات العلمية العراقي���ة املهاجرة والأطباء منهم 
حتدي���دا، حي���ث ت�ؤك���د وزارة ال�سح���ة ان الأطب���اء 
م���ن  م�ستفيدي���ن  بالع����دة  م�ستم���رون  العراقي���ن 
الت�سهيالت التي تقدمه���ا لالأطباء العائدين. واأعلنت 
وزارة ال�سح���ة م�ؤخ���را ع���ن ع����دة اأع���داد كب���رية 

م���ن الأطب���اء العراقي���ن املهاجرين بينه���م نخبة من 
جلن���ة  وت�ؤك���د  املعروف���ة.  الطبي���ة  الخت�سا�س���ات 
ال�سح���ة والبيئة يف جمل����ش الن�اب م���ا ذهبت اإليه 
ال����زارة م�سرية اىل ان عدد الطب���اء العائدين يقدر 

باملئات.
فيم���ا ذك���ر ال�كيل الأق���دم ل����زارة ال�سح���ة د.عامر 
اخلزاع���ي ، ان الع����دة الراهن���ة لالأطب���اء العراقين 
مل تقت�س���ر على املهاجرين بع���د 2003 واإمنا �سملت 
الأطب���اء املهاجرين قبل ذلك التاريخ، وان هناك عددا 
م���ن الأطباء الكب���ار يف تخ�س�ساتهم ع���ادوا م�ؤخرا 
وبا�س���روا العم���ل يف امل�ست�سفيات واملراك���ز الطبية 
العراقي���ة. وعل���ى الرغ���م مم���ا ذك���ره ال�كي���ل ب�ساأن 
الت�سهي���الت الت���ي تقدمه���ا احلك�م���ة ال ان الأطباء 
العائدي���ن مازال�ا ي�سك�ن م���ن بع�ش املع�قات، لعل 

ابرزها م�سكل���ة الإ�سكان واإع���ادة )ت�طن( ع�ائلهم 
اذ  لذل���ك،  ال�سروري���ة  امل�ستم�س���كات  وا�ستح�س���ال 
ي�سط���ر الكث���ري منهم اىل هدر الكث���ري من ال�قت يف 
احل�س�ل على تلك امل�ستم�سكات ف�سال عن احل�س�ل 
على دار ال�سكن، والأمر ذاته يف حال رغبة العائدين 

يف احل�س�ل على وظيفة على مالك القطاع العام..
ان امل�س���كالت ذاتها باتت ت�سم���ل معظم العائدين من 
املهاجري���ن واملهجري���ن من غري فئ���ة الخت�سا�سات 
الطبي���ة وال�سحية، الأمر الذي اأ�ساب عددًا غري قليل 

منهم باخليبة، واقفل�ا عائدين من حيث اأت�ا...
املطل����ب كما يردنا م���ن اآراء امل�اطنن و�سع خطط 
واقعي���ة و�ساملة لحت����اء اأبناء الع���راق وكفاءاته، 
والإ�س���راع يف تطبيقه���ا تطبيع���ا للح���ال العراقي���ة 

وحفاظا على ثروات البالد من الت�ستت وال�سياع.

الكفاءات املهاجرة ومع�قات الع�دة

ط�ابري كبرية امام حمطات ال�ق�د
فـي وا�سط

جــبـــاة )فــا�ســــدون(!

بداي����ة لبد من ت�سجيل ال�سك����ر والمتنان والدع�ات 
اخلال�سة بالت�فيق و�سداد الراأي ملا فيه خري ال�سعب 
وال�طن. ونلتم�ش ان نلفت انتباه امل�س�ؤولن اىل ان 
هن����اك ت�سرفات ظه����رت يف الونة الخ����رية لت�ستند 
اىل القان�����ن ،تتمث����ل يف ا�ستئج����ار دوائ����ر حك�مية 
او مراك����ز �سرطة داخل الأحي����اء ال�سكنية الداخلة يف 
الت�سامي����م الأ�سا�سية ملدينة بغداد. ه����ذا الأمر يجعل 
امل�اطن����ن من �سكن����ة هذه الأحي����اء يعان�ن م�ساعب 
واإ�سكالت عديدة فعلى �سبيل املثال ان مراكز ال�سرطة 
امل�ج�دة يف هذه الأحياء حتاط مب�انع ك�نكريتية 
ت�س����د مداخل الأحياء وجتعل من خروجهم ودخ�لهم 

غاي����ة يف ال�سع�ب����ة اإ�ساف����ة اإىل �سل�����ك البع�ش من 
اأف����راد ال�سرطة يف احلي ال�سكني والذي ل يتالءم مع 
�سل�كي����ات الغري. يف هذا اجلانب ميك����ن ان نذكر ان 
دائ����رة ت�سجيل ال�س����ركات والتي متث����ل اإحدى دوائر 
الدولة الر�سمية ت�سرتط على طالبي ت�سجيل ال�سركة 
الت�قي����ع على تعهد خطي يل����زم ان يك�ن مقر ال�سركة 
خ����ارج املناطق ال�سكني����ة حت�سبا لنعكا�����ش تاأثريات 

�سلبية على احلي ال�سكني .
ناأم����ل م����ن املعني����ن يف ه����ذا اجلان����ب النتب����اه لهذه 
امل�سكل����ة الت����ي حتي����ط بامل�اطن ول يجد له����ا من حل 

�س�ى تفعيل ق�انن ميكن ان تنظم ذلك مع ال�سكر.

امانة جمل�س ال�زراء.. مع التحية

ا��������������س�������������ارة


