
م�شكلــة نفــق
فـــي الــيـــرمــــوك  

م�صكلة النفق ال�ص���غري امل�ؤدي اىل حي الداخلية يف 
الريم�ك ميكن و�صفها بامل�صكلة الأزلية. 

ه���ذا م���ا ج���اء بر�ص���الة امل�اط���ن )لي���ث عب���د الحد ( 
وي�ص���تعر�ض م�ص���كلة النفق بالق�ل: ان���ه ومنذ فرتة 
ط�يل���ة ينز باملي���اه اجل�فية ويتح�ل اىل ما ي�ص���به 
النهر ما ي�ؤدي اىل خلق م�ص���كلة يف ان�صيابية ال�صري 
للمركب���ات وامل�اطن���ن ويت�ص���اءل األي����ض بالإم���كان 
و�ص���ع حل نهائ���ي مل�ص���كلة ه���ذا النفق ل�ص���يما وان 
اجلهات امل�ص����ؤولة �ص���بق وان اأحال���ت  معاجلته اىل 

مقاول لكن احلال بقي على ما ه� عليه.

وزارة الرتبية وامتحانات
الطلبة اخلارجيني 

امل�اط���ن اب� زياد من بغداد يف ر�ص���الته يتحدث عن 
المتحان���ات اخلارجي���ة التي يتقدم له���ا الطلبة لنيل 
ال�صهادة البتدائية او املت��صطة او العدادية ويذكر 
ان ال����زارة اتخذت اجراء حتمت فيه على كل متقدم 
اجراء امتحان متهيدي لجتيازه من اجل ال�صرتاك 
يف المتحانات وفاتها ان العديد من الطلبة وخا�صة 
له���م وان كان����ا  طلب���ة الدرا�ص���ة العدادي���ة �ص���بق 
م�ؤهلن ا�صال من خالل املدار�ض الر�صمية لال�صرتاك 
بامتحانات البكل�ريا خا�ص���ة طلبة ال�صف ال�صاد�ض 
الع���دادي ومنه���م من مل يجت���ز المتحانات ب�ص���بب 
ر�ص����به يف در�ض واح���د وباعتقادن���ا ان مثل ه�ؤلء 

الطلبة ل ي�ص���تدعي تاهيلهم اىل خ��ض المتحانات 
النهائية ل�ص���يما وان بع�ص���هم دخله���ا رمبا اكرث من 
مرة اي انه م�ؤهل خل��صها ا�صال وهذا ما كان متبعًا 
قب���ل ع���ام 2003 فلماذا ه���ذا الجراء له����ؤلء الطلبة 

املذك�رين.؟

رفقا بالطلبة 
احد اأولياء اأم�ر الطلبة  بعث بر�صالة اغفل فيها 
ذكر ال�ص���م لكنه اراد منها لف���ت  انتباه املعنين 
يف املج���ال الرتب����ي.اذ يق�ل يف ر�ص���الته: ان 
لدي���ه طفاًل يف ال�ص���ف الراب���ع البتدائي رف�ض 
معلم���ة  ان  م���ن  و�ص���كا  املدر�ص���ة  اىل  الذه���اب 

ال�صف مت�صك ب)م�ص���طرة حديد( وت�صرب بها 
الطلبة ال�ص���غار وه���� يتخ�ف من ان ي�ص���رب 
ثانية ل�ص���يما واأنها �ص���ربته على راأ�صه داعيته 
ي�ص���تطع  مل  !وان���ه  ال�ص���ف  اىل  الدخ����ل  اإىل 
اأقناع���ه بالعدول عن راأي���ه ال بالذهاب معه اىل 

املدر�صة.
يف ر�ص���الته يطال���ب ويل ام���ر الطال���ب ب���اأن ل 
يعتم���د اأ�ص���ل�ب ال�ص���رب حل���ث التالمي���ذ على 
م�ا�ص���لة الدرا�ص���ة بقدر ما يعتمد على و�صيلة 
اجلذب والت�ص���جيع ل�ص���يما وان التقارير التي 
تتداولها و�صائل الأعالم ت�صري اىل اأعداد هائلة 
ت�ص���ربت م���ن املدار�ض البتدائي���ة ورمبا يك�ن 

من اأ�صبابها ن�ع التعامل مع الطالب بالع�صا.

وزارة االت�شاالت رجاء 
ي�صك� امل�اطن �صمري جرب من منطقة �صارع فل�صطن 
ح����ي النيل من ان قائمة اج�ر الهاتف التي ت�ص����لمها 
تطالبه بت�ص����ديد جزء من دي�ن م�ص����تحقة قدرها 58 
األف دينار ويت�ص����اءل يف ر�ص����الته ان كان هذا املبلغ 
املطالب به ه� جزء من دي�ن فيا ترى كم ترتب عليه 

من مبلغ كلي؟
ويت�ص����اءل اأي�ص����ًا ع����ن اأي����ة خدم����ة هاتفي����ة ار�ص����ية 
ت�ف����رت للم�اطن منذ �ص����تة اع�ام لك����ي يتحمل كل 
ه����ذه التكاليف، ويطالب �ص����ركة الت�ص����الت باإعادة 
النظ����ر يف مث����ل ه����ذه الأج�ر الت����ي ل تتنا�ص����ب مع 
اخلدمة التي تكاد تك�ن �ص����به معدومة لالت�ص����الت 

الأر�صية.

مطالب ومتنيات
من �شبع ق�شور 

يف ر�ص����الة امل�اط����ن )حم�ص����ن �ص����ل�ض عب����دال( م����ن 
منطقة )�صبع ق�ص�ر ( يتمنى على اجلهات امل�ص�ؤولة 
عل����ى تنفيذ اخلدمات يف امانة بغدا د ان تلتفت لهذه 
املنطق����ة لتق����دمي ما ميك����ن تقدميه من ت�ص�����ية طرق 
واهتم����ام  بنقل اك�����ام النفايات وتنفي����ذ العديد من 
اللحتياجات الخرى والتي ل تتعلق بدوائر امانة 
بغداد بل تتعداها اىل دوائر ال�صحة والرتبية .وانه 
يبعث بر�صالته املطلبية هذه وه� على ثقة باأن هناك 
من ي�ص����مع �ص�ت امل�اطن وليت�انى عن بذل املزيد 
يف �ص����بيل خدمت����ه  خا�ص����ة وان الع����راق مقبل على 

دورة انتخابية 

�ــــــــشــــــــكــــــــاوى

بغداد/ احمد نوفل 

العدي����د م����ن الع�ائل الفقرية خا�ص����ة 
راأت بالتغي����ري ال����ذي ح����دث بع����د عام 
نح�ه����ا  �ص����يت�جه  اأن����ه  اإىل   2003
مبا�صرة �صيهيئ العمل للعاطل ويبني 
ال�صكن ملن لأ�صكن له ويع��ض ال�صنن 
الط�ال التي عا�صها املجتمع العراقي 
ول  �ص����اكنا  يح����رك  ل  وه�����  برمت����ه 
ي�ص����تطيع املطالبة بلقم����ة عي�ض ميكن 

ان ت�صت�صاغ.
والذي حدث ان امل�اطن من ال�صريحة 
الت����ي ذكرناه����ا يعتق����د ان احلك�مات 
الت����ي تعاقب����ت بع����د التغي����ري ابتليت 
بافات الإرهاب والف��ص����ى والتناحر 
الطائفي والف�ص����اد الإداري الذي نخر 
ج�ص����د الدول����ة اىل ح����د الإعي����اء لك����ن 
الت�ج����ه احلك�م����ي كان اق����ل اإمكانية 
من ان ي�اجه هذه امل�ص����كالت التي مل 
تك����ن باحل�ص����بان فبق����ي امل�اطن على 
نار النتظ����ار الهادئة واىل ي�منا هذا 

ينتظر ما امله من التغيري.
م�ص����طفى ج�����ين م����ن �ص����كنة مدين����ة 
ال�ص����در من م�اليد عام 1952 اأم�صى 
العراقي����ة  احل����رب  يف  الأ�ص����ر  يف 
الثم����اين  م����ن  يق����ارب  م����ا  الإيراني����ة 
مطل����ع  يف  ع����اد  وعندم����ا  �ص����ن�ات 
اب  الآن  وه�����  ت����زوج  الت�ص����عينيات 
لت�ص����عة اأبن����اء )خم�ض بن����ات واأربعة 

اأولد(احي����ل عل����ى التقاع����د وه� الن 
ي�ص����تلم راتب ق����دره 220 ال����ف دينار 

كان قبل �صهرين 150 الف دينار.
ع����ن احلي����اة املعي�ص����ية الت����ي يحياها 
يق�ل:حي����اة �ص����عبة ومتعب����ة بعد كل 
ه����ذه ال�ص����نن الط�ال واحلي����اة التي 
اأم�ص����يتها يف احل����رب والأ�ص����ر اأج����د 
نف�ص����ي اأواج����ه حربًا اأخرى ا�ص����د من 
الأوىل.بال �ص����كن واأ�ص����ارك اأ�ص����قائي 
يف ال����دار التي خلفها لنا الب.الراتب 
التقاعدي الذي اأتقا�ص����اه ل يكاد ي�صد 
م�ص����روف بي����ت بحج����م عائلت����ي ملدة 
اأ�ص����ب�ع واحد.مع �صع�ري بال�صعف 
وال�ه����ن ا�ص����طر للعمل ب�ص����فة عامل 
بن����اء وه� عم����ل �ص����اق ول يتنا�ص����ب 
مع عمري الذي اأ�ص����رفت �ص����نينه على 
العقد ال�ص����اد�ض.ما يقلقني ه� م�صري 
اأفراد عائلتي فيما اذا تعر�صت ملر�ض 
او ح����ادث ادى لل�فاة.ه����ذا التفكري ل 
يفارقني ويجعلن����ي اأعي�ض يف دوامة 
وحالة نف�صية قد ل ا�صتطيع ان اأ�صفها 

لكم.
وم����ا زاد يف يف ت�ص����اوؤمي ان الذي����ن 
عقدن����ا عليهم الآمال لأن�ص����اف الطبقة 
امل�صح�قة والفقرية اأداروا لنا الظهر 

ومل يعد يهمهم غري م�صاحلهم.
تخط����ى  ال����ذي  �ص����عيد  اب�����  عائل����ة 
اخلم�ص����ن من العمر مني����ت بفقدانها 
الب����ن الأكرب بعد م�ج����ة العنف التي 

منطق����ة  ت�ص����كن  الع����راق  يف  �ص����ادت 
زراعي����ة  ار�����ض  وه����ي  احلميدي����ة 
الأرا�ص����ي  م����ن  الدول����ة  تعتربه����ا 
املتج����اوز عليه����ا مم����ا يعن����ي انها من 
ج����از  واذا  امل�ص����تقرة  غ����ري  الع�ائ����ل 
التعبري لنا ميكن الق�ل على مثل هذه 
الع�ائ����ل باملتنقلة يحدثن����ا عن احلال 
ال����ذي ه����� علي����ه فيق�ل:كنت �ص����من 
اف����راد اجلي�����ض املنح����ل فق����دت املنزل 
ال����ذي كن����ت املكه يف منطقة ال�ص����عب 
يف الت�ص����عينيات عندم����ا قم����ت ببيعه 
ووقعت �صيدا �ص����هال لفرية )�صامك�(

التي ادعت ا�صتثمار اأم�ال امل�اطنن 
،لدي خم�صة ابناء ثالث بنات وولدان 
احدهما راح �صحية الإرهاب والآخر 
جتاوز عمره الع�ص����رين وبذل جه�دًا 
م�ص����نية للح�ص�����ل عل����ى وظيف����ة يف 
البن����ات  يفلح.اح����دى  ومل  الدول����ة 
لدي وقعت م����ن ه�ل �ص����دمة فقدانها 
النف�ص����ي  للمر�����ض  فري�ص����ة  �ص����قيقها 

ومتي����زت بفقدانه����ا ر�ص����دها والهي����ام 
عل����ى وجهها.عالجه����ا يتطل����ب الكثري 
من امل����ال لي�ض با�ص����تطاعتي ت�فريه.
ذهب����ت به����ا للم�صت�ص����فيات احلك�مية 
املخت�ص����ة ولك����ن مل تتماث����ل لل�ص����فاء.
وعندم����ا راجع����ت طبيبا خمت�ص����ا يف 
عيادته و�صف لها عالجا بدا يل م�ؤثرا 
يف جعله����ا اقل �صرا�ص����ة العالج غايل 
الثم����ن ويتطلب ال�ص����تمرار عليه ملدة 
عام كام����ل ،احيانا ا�ص����تطيع �ص����راءه 
ومرات ل ا�ص����تطيع.راتبي التقاعدي 
ل يكف����ي ا�ص����طر لعمل م����ا يطلبه مني 
الآخرون حف����ر بئر او بن����اء جدار او 
حتمي����ل طاب�����ق لك����ي اوفر م����ا يلزم.
ما اأمتن����اه ان تنتبه احلك�م����ة املقبلة 
لالأو�صاع املعي�ص����ية ال�صيئة واملعاناة 
التي جتعلن����ا كارهن احلي����اة والذي 

يكره حياته ي�صبح عدوا للجميع.
عائل����ة اخرى ت�ص����كن او ميك����ن الق�ل 
عنه����ا باأنها تتجاوز على اأمالك الدولة 

مدف�ع����ة باحلاج����ة امللح����ة اىل ماأوى 
تتك�ن من ع�صرة افراد الأب والم مع 
اأربع اإناث واأربع����ة  اأولد يتحدث لنا 
رب العائلة فيق�ل ا�ص����طررت لل�صكن 
بج�ار منطقة ال�ص����هداء جتاوزا على 
ار�����ض كان����ت فيم����ا �ص����بق ت�ص����تخدم 
مركزا للتدريب الع�ص����كري وتنا�صفت 
م����ع اخري����ن قاعاته����ا قب����ل ذل����ك كنت 
ا�صكن يف بيت الب مع اأ�صقائي ولكن 
كرثة امل�ص����اكل العائلية و�صيق املكان 

جعلني ابتعد وابحث عن ماأوى.
وعن العمل الذي ميار�ص����ه يف ال�قت 
احلا�ص����ر يق�ل لنا:اق�ص����د الأ�ص�����اق 
التي تتعامل ببيع ال�صلع القدمية مثل 
اأجه����زة التلفزي�����ن والرادي����� واأق�م 
الأقرب����اء  عل����ى  وبيعه����ا  بت�ص����ليحها 
واجلريان وه� عمل �صدفة ول ميكن 
التكال عليه يف اعالة عائلة.لدي اأولد 
ميكن له����م العمل ولكن اي����ن يجدونه 
؟ومن اين يل مبلغ الر�ص�ة لكي ادفعه 

لت�ظيفهم.م����ا عرفناه عن حمدثنا اأب� 
�صرمد انه حا�صل على �صهادة الدبل�م 
يف الت�صالت ويجيد الفار�صية لكنه 
ابعد عن وظيفته باعتباره من عنا�صر 
املخاب����رات ال�ص����ابقة ومل تت����م اإعادته 
كم����ا متت اإعادة زمالء له ب�ص����بب عدم 
ع�دت����ه  الدول����ة  يف  م�ص�����ؤول  تبن����ي 
لكنه مع ذلك يتقا�ص����ى راتب����ا تقاعديا 
ل يختلف مقداره ع����ن الآخرين اأي ل 

يعيل العائلة ليام معدودة.
الذي يهم ان اأبا �ص����رمد ي�ص����كن مدينة 
ال�ص����در ولدي����ه اأربعة اأبن����اء يف عمر 
ال�ص����باب مل يجد لأحده����م عماًل  ل يف 
ال�صرطة ول يف اجلي�ض ول ال�زارات 
الخرى على حد ق�له خل�ض امل�ص����كلة 
ملعاجل����ة  وج����د  الطبي����ب  ان  بالق�����ل 
املري�����ض وكن����ا نح�ص����ب احلك�م����ات 
وج����دت ملعاجل����ة الفق����راء م����ن فقرهم 
ولكن ات�ص����ح لنا ان طبيبنا غري مهتم 

ال ب�صحته. 

معول وف�أ�س

قراأت او �صمعت ل ا�صتطيع حتديد ذلك ، ان احدهم مل ي�صدف 
وان تعاط���ف مع حالة �ص���حاذ يجل�ض على الر�ص���يف فينقده 
قطع���ة نقدية �ص���غرية راأف���ة بحاله.وعندما ي�ص���األه الآخرون 
عن ال�ص���بب يجيبهم بالق����ل: مهما اأعطيته ف���ال ميكنني حل 

م�صكلته.
باعتقادنا الراأي الذي ذهب اإليه ه� ال�صحيح.

ه���ذا ينطبق على دولتنا احلالية التي عاجلت حاجة امل�اطن 
ال���ذي مل تت�ف���ر له  اأ�ص���باب العي�ض، من خ���الل وزارة العمل 
وال�ص�ؤون الجتماعية، ودائرة الرعاية فيها مبنح املحتاجن 
والعاطلن ع���ن  العمل وذوي الحتياجات اخلا�ص���ة رواتب 
�ص���هرية وان كانت يف حقيقتها ف�ص���لية او �ص���ن�ية ومببالغ 
زهي���دة لت�ص���من ول تغني عن ج����ع  ول ميكن ب�ا�ص���طتها 

ق�صاء حاجة.
امللفت للنظر ان امل�ص���رعن او امل�ص����ؤولن الذين)من�ا (على 
امل�اط���ن بهذه املن���ة الب�ص���يطة، يتقا�ص����ن رواتب �ص���هرية 
تع���ادل املئ���ات من روات���ب الأ�ص���خا�ض) املف�ص���ل عليهم(يف 
حن هم م�اطن�ن عراقي�ن اأكد الد�ص���ت�ر  حقهم يف العي�ض 
الك���رمي كما حق للم�ص����ؤول ان يتمتع ب���رثوة العراق التي ل 

تعادلها ثروة.
م�اطن له من ثروته ال�طنية 60 األف دينار �صهريا وم�اطن 
ثالث�ن ملي�ن دينارا �ص���هريا !فاأي اأن�صاف واأية عدالة واية 

م�اطنة ي�ؤكد عليها الد�صت�ر.
امل�اطن العراقي الفقري والذي عز عليه ت�فري مبلغ الر�ص����ة 
للح�ص����ل عل���ى وظيف���ة وهمية او غ���ري وهمية م���ن حقه ان 
يطال���ب مبع�ل وفاأ�ض وفر�ص���ة عمل يح�ص���ل فيها على اجر 
بق���در اجله���د الذي يبذل���ه وبالتايل ل يحت���اج  اىل هذا املبلغ 
الزهيد الذي يجعله ا�ص���به بك���رة تتقاذفها ايدي امل�ظفن يف 
متاهات ال�زارة ووع�دها وعه�دها. امل�اطن ل يحتاج اىل 
رعاية او و�ص���اية ان ت�فرت له فر�ص���ة عمل يف م�صنع لعمل 
الألب�صة او معمل ل�صناعة احلديد انه يريد ان يعي�ض ب�صرف 

ل ب�صفة �صحاذ دولة.
باعتقادن���ا ذل���ك ين�ص���حب حت���ى على الذي���ن  ن�ص���فهم بذوي 
الحتياج���ات اخلا�ص���ة فه���م عل���ى ق���در كب���ري يف اإدارة عمل 
يت���الءم مع اإمكانياتهم فالذي فق���د قدميه ميكن له العمل على 
بدال���ة يف اح���دى الدوائر او اإدارة ماكنة تنتج ال�ص���لعة التي 
ميكن ت�فريها للم�اطن بدًل من ا�ص���تريادها. فلتعط الدولة 
مع�ل وفاأ�ص���ا للم�اطنن الذين مت ا�صتبعادهم من الت�ظيف 
بذريع���ة ان عمرهم قد جتاوز الثالث���ن ول نعلم اأي نظام او 

دولة حترم العي�ض على م�اطن بلغ الثالثن من العمر.
كل ذل���ك نذك���ره على اأم���ل ان ينتبه امل�ص����ؤول املقب���ل ملعاناة 
امل�اط���ن النف�ص���ية واملادي���ة. خدمن���ا يف اجلي����ض العراق���ي 
�ص���ابقا وكنا لجند تف�ص���ريا لعمال ن�ؤمر بتنفيذها لي�ض من 
ورائها فائ���دة تذكر ويذهب بنا الظن باأنه���ا عق�بات تفر�ض 
علين���ا لي����ض ال ولكن فيم���ا بعد ات�ص���ح لنا انه���ا منطلقة من 
فل�ص���فة م��ص����عية م�ؤداه���ا ترك الن�ص���ان بال عم���ل ي�ؤديه 
جتعله عر�صة للم�صاكل مع الغري او عر�صة لال�صابة باملر�ض 
النف�ص���ي وان العالج ال�حيد لل�قاية ه���� العمل ولي�ض غري 

العمل.
م���ن البطال���ة والذين فق���دوا المل يف حياة ميك���ن ان تعا�ض 
كما يعي�ص���ها الخرون يتغذى الرهاب وينحدر ال�صباب اىل 
ممار�ص���ات قد ت�ؤدي اىل م�صاكل ت�ص���تفحل اىل حدود لينفع 

معها عالج.
ما مطل����ب يف امل�ص���تقبل القريب وبعد انتهاء  ال�ص���تحقاق 
النتخاب���ي ان نلتفت اىل هذا اجلانب الذي ه� عماد  الدولة 
وعامل ا�صتقرارها ل وبل قطع الطريق على الذين يت�صيدون 
الف��ص���ى  ن�ص���ر  عل���ى  للعم���ل  امل�اط���ن م�ص���تغلن حاجت���ه 
وا�ص���تخدام ال�ص���الح ؟.ذل���ك م���ا نتمن���ى وان كان الره���اب 
والف�ص���اد ذريعة لن نرتك العمل على هذا الت�جه فه� الغاية 
التي و�ص���عت م���ن قبل اأعداء الع���راق الذين ل يق���ر لهم قرار 
ما مل ي�ص���ت�رد العراق مثلجاتهم ومنت�جاتهم الراب�صة على 

�صدورهم. ف��صى العراق جتعلهم منتجن وم�صدرين.  

ـــــك ـــــي ـــــاب ـــــب ـــــش �

عبد الزهرة املن�شداوي
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كاريكاتري.................  عادل �شربي

ــــــــر ــــــــري ــــــــق ت

للمناق�شة ق�شية 

مو�طنون: نحن فـي و�د وموؤ�س�س�تن� فـي و�د �آخر

العراقيون على ابواب 
انتخابات ت�شريعية قادمة 

واالآمال معلقة على قيام 
حكومة عراقية تلتفت 

للم�شاكل العديدة التي حتيط 
بالعائلة العراقية وهي عديدة 

وحلولها لي�شت بالهينة ما مل 
ت�شهد البالد ا�شتقرارا �شيا�شيا 

وامنيا ونف�شيا.

حديـــث �شـــــورة

ايوب ال�شومري
عد�شة/ اينا�س طارق

ال�ا�ص���ح على ال�ص���طح ان هن���اك حزاما من الفق���ر املدقع 
ب���ات )يرفل( فيه العراقي����ن وبنح� ميكن ان تراه العن، 
يحيط العا�صمة من اطرافها كافة، ولكن هناك فقر متاأ�صل 
يف معظم احياء بغداد �ص���يما القدمية منها والتي مل حتظ 
ي�م���ا بق���در من الهتم���ام ال���كايف ي�ؤهلها للعي����ض، وعلى 

الرغ���م م���ن ذلك ظ���ل �ص���اكنيها يتجرع����ن �ص���ظف العي�ض 
فيه���ا مرغم���ن.. ال�ص����رة حتك���ي معان���اة ابن���اء الحياء 
ال�صعبية البغدادية، حن تطفح ار�صيات بي�تهم ال�اطئة، 
باملي���اه ال�ص���نة الثقيل���ة، حي���ث تهديد ال�ص���ابة مبختلف 
ان����اع المرا����ض والوبئ���ة، المر ال���ذي يثري ت�ص���اوؤلنا 
وت�ص���اوؤلهم اىل متى �صيبقى حال معي�ص���تهم بهذا ال�ص�ء، 
وهل �ص���يظل امل�ص�ؤول)ال�ص���بعان( لي���دري بحال امل�اطن 

ال)اجل�عان(؟!! 

و�قع �ملحلة �ليوم

بغداد/ املدى

قد ت�ص���تدعي ذكر هذه الكلمة املخاوف خا�ص���ة 
للذي���ن امن����ا الرقاب���ة واملحا�ص���بة و�ص���ارت 
بع����ض ال����زارات حكرا على فئات م���ن النا�ض 
ال�زي���ر  ان  اإىل  يع����د  غريها.وال�ص���بب  دون 
او امل�ص����ؤول الف���الين ل ياأم���ن على نف�ص���ه يف 
ه����  ان  حيات���ه  عل���ى  م�ؤ�ص�ص���ته  او  وزارت���ه 
ا�ص���تعان مب�ظفن وعمال ل ميت�ن له ب�ص���لة 
قرابة او معرفة وان كان�ا كذلك فال �صبيل غري 

ال�ص���تعانة بال�ص���دقاء  للبحث ع���ن عاملن ل 
يتعدون اجلار والقريب والع�صرية اما الكفاءة 
ومعيار ال�ظيفة وتقدمي اخلدمة للم�اطن كما 
يجب فلي�ض بالأهمية ذاتها وميكن ال�ص���تدلل 
عل���ى ذل���ك من خ���الل اإح�ص���اء مع���ارف ال�زير 
وامل�ص����ؤول يف وزارته وم�ؤ�ص�صته لن�صر اأعداد 
الأق���ارب العامل���ن يف معيت���ه ب���دءا م���ن مدير 

احل�صابات وحتى رئي�ض جلنة امل�صرتيات.
وه���ذا م���ا �ص���اعد عل���ى ف�ص���اد مايل ق���ل نظريه 
وال�ص���تعانة بامثل���ة ف�ص���اد الق���ارب بام����ال 

الدول���ة وهدره���ا  ل تزال ماثل���ة والإتيان على 
ذكرها واأ�صماء العاملن يف جمال الف�صاد رمبا 

يق�دنا اىل ما ل حتمد عقباه.
ما يهم ان الأم�ر يف م�ؤ�ص�ص���اتنا لن ت�صتقيم ما 
مل يت���م التخل�ض من املح�ص����بية واملن�ص����بية 
واإتاحة الفر�ص���ة ل�ص���حاب الكفاءة وال�صهادة 
لت�ص���لم ام�ر امل�ؤ�ص�صات وال�زارت من منطلق 
خدم���ة البل���د وامل�اط���ن عل���ى ال�ج���ه الكم���ل 
وب�ص���فة �صخ�ص���ية اود ان اذك���ر جتربة مررت 
بها عندما كان التف�ص���يل للح�ص�ل على وظيفة 

يف الدول���ة يج���ري وفق منه���ج مدرو�ض وعلى 
ح�ض وطني وان�صاين ل جمال لل�صك فيه.

اإح���دى  يف  كات���ب  وظيف���ة  ل�ص���غل  تقدمن���ا 
امل�ؤ�ص�ص���ات اعلن عنها جمل����ض اخلدمة املدنية 
ال���ذي الغ���اه النظ���ام البائ���د لغاي���ات معروف���ة 
كان���ت ال�ظيف���ة ال�ص���اغرة بعن����ان كات���ب يف 
احدى ال����زرات وهي فر�ص���ة واح���دة وتقدم 
ل�ص���غلها ما يقارب من ثلثمائة عاطل عن العمل 
لديهم ال�ص���روط املعلن عنها نف�ص���ها وللم�طن 
ان يت�ص����ر كي���ف يتم اختيار م�اط���ن من هذا 

الع���دد وكان احل���ل بدع����ة جمي���ع املتقدم���ن 
للخ�ص����ع اىل اختبارات يف املعل�مات العامة 
والريا�ص���يات واجلغرافية من ح���الل امتحان 
ا�ص���رف عليه اأ�صاتذة متت ت�صميتهم من جامعة 
بغ���داد ف���كان ن�ص���يب ال�ظيفة ملن ح�ص���ل على 
اعلى درجة يف المتحان ومل يخرت لها �ص���قيق 

ال�زير او �صهر م�ص�ؤول نافذ.
هك���ذا ميك���ن ان تك����ن امل�ص���اواة والأن�ص���اف 
يف فر����ض العمل ل على ا�ص����ض بي���ع ال�ظيفة 

ال�صاغرة ملن يدفع اكرث.

ـــ�ءة ـــف ـــة �لــــعــــ�مــــة لــــ�أكــــر ك ـــف ـــي ـــوظ �ل


