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 ر�سيد �لعز�وي
     عد�سة: �أدهم يو�سف

من  �سئم  انه  ويبدو  املتحدثني  اول  كان  عطا،  احلاج 
ك��رة م��راج��ع��ات��ه ل��اط��ب��اء، ق��ال وه��و يئن م��ن �سدة 
االمل: انه الميلك املال الكايف لا�ستمرار يف مراجعة 
اىل  و�سلت  الطبيب  ك�سفية  اجرة  ان  حيث  االأطباء، 
راتبي  يكاد  متقاعد وال  دينار.. وانا رجل  األف   )50(
جتاوزت  وقد  وعائلتي  عي�سي  رمق  ي�سد  التقاعدي 

ال�ستني من عمري.. 
اخلم�سني  عمرها  يقارب  ام���راأة  وه��ب  حممد   ام  ام��ا 
عامًا تعمل موظفة جاءت للمعاجلة  فتقول.. ان اجرة 
األف   )60( اىل  ت�سل  مبعاجلتها  يقوم  ال��ذي  الطبيب 
ميزانية  على  يوؤثر  ما  مراجعاتها  تتكرر  وقد  دينار.. 
العائلة..  فهي اأم لثاثة اوالد وبنت، تعيلهم بعد وفاة 

والدهم بحادث تفجري �سيارة مفخخة !!
كهٌل جتاوز الثمانني من عمره يتوكاأ على ولديه قال: 
من  منعته  التي  االم��را���ض  م��ن  بالعديد  م�ساب  ان��ه 
االعتماد على نف�سه يف ال�سري او احلركة، وهذه احلالة 
ت�ستوجب املراجعات املتكررة لاأطباء، وزياراتي لهم 
تكاد تكون ا�سبوعية رغم املبالغ الكبرية التي اأ�سرفها 
لاأطباء والتي تاأكل اأكر من راتبي التقاعدي ال�سهري، 

اال اأنها واحلمد لله م�ستورة كما يقول املثل.
وقبل ان اغادر منطقة ال�سعدون، �سربت معدل االرقام 
التي بقيت يف ذاكرتي يف ثاثني مري�سًا يوميًا على 
االأقل.. فظهر املبلغ ما يقارب املليون ون�سف املليون 
وبدون  الله  �ساء  ما  نف�سي  مع  قلت  يوميًا....  دينار 

ح�سد )الله يزيد ويبارك(!!

ك�سوفات و�أدوية وحتاليل و�سونار 
باآالف �لدنانري!

ام  جل�ست   ، اجل��دي��دة  ب��غ��داد  مبنطقة  اخ��ر  مكان  يف 
وليد وحيدة با بنت او حفيد تتلوى من اثار ارتفاع 
)م.م(  ال��دك��ت��ورة  ���س��االت  اح���دى  ب���اب  يف  �سغطها 
املزدحمة جدًا بانتظار دورها يف احل�سول على الفرج 

املتمثل بالدخول اىل غرفة الدكتورة حيث قالت: 
االرتفاع  ح��ال��ة  ه��و  االط��ب��اء  على  ت��ردده��ا  �سبب  ان 
واالنخفا�ض لل�سغط الذي مل يتو�سل احد اىل عاجه 
وهذه املراجعة اخلام�سة او ال�ساد�سة خال هذا ال�سهر 
ولكن دون جدوى  فطبيب يقرر جمموعة من االدوية، 
واالآخر يقول ارميها يف �سلة املهمات.. وبقيت على 

هذا احلال بانتظار رحمة الرب العظيم ..
املغرب  �سارع  يف  االأهلية  امل�ست�سفيات  اح��د  وق��رب 
اأبو حميد بانتظار  مبنطقة االعظمية يف بغداد وقف 
احد االأطباء.. وعند حماورته قال: لي�ض بطرًا مراجعته 
االطباء بل �سببها معاناته املزمنة من مر�ض يف كليته 
ففي  مطمئنة..  نتيجة  دون  الرابعة  املراجعة  وه��ي 
كبرية  وكميات  و�سونار،  وحتاليل  ك�سوفات  مرة  كل 
من االدوية وم�ساريف كثرية يف كل مراجعة.. وانه 
اأجور  ي�سد  ال  التقاعدي  راتبه  ان  حيث  متقاعد  رجل 
عاجه، فاأكون م�سطرًا لا�ستعانة باالأوالد  .م�سيفًا: 
ان الطبيب بات اليوم كالتاجر هدفه الوحيد هو جمع 
وجود  من  اع��اين  فاأنا  املري�ض..  �سحة  ولي�ض  امل��ال 
عملية  اج���راء  يوجب  ال��ذي  االأم���ر  كليتي  يف  ح�سى 

جراحية يف م�ست�سفى اهلي منا�سب، الن امل�ست�سفيات 
احلكومية يف الوقت احلا�سر غري موؤهلة الجراء مثل 
املواد  يف  النق�ض  ب�سبب  اجلراحية  العمليات  ه��ذه 
يف  وهنا  االأخ��رى..  امل�ستلزمات  من  والعديد  الطبية 
حميد(  )اب��و  ل�  م��ازال  واحلديث  االأهلية،  امل�ست�سفى 
يريد الطبيب اأكر من مليون دينار.. اجرة يده ف�سا 

عن تكاليف امل�ست�سفى االخرى..!
العيادات  م��ن  ال��ك��ث��ري  ت��ت��واج��د  امل��ق��اب��ل��ة  اجل��ه��ة  يف 
ابو  حدثنا  حيث:  التالية   حمطتنا  فكانت  اخلا�سة.. 
اأجمد البالغ من العمر )58( عامًا منزعجًا قائا: يجب 
على الطبيب ان يحلل خبزته ويقلل الك�سفية العالية 
ياأتي  فالذي  الله  ير�سي  عما  اليعمل  من  منهم  حيث 
اإىل الطبيب يجب ان يحمل كنزًا من املال.. داعيا الله 
الذين  اجل�سعني  اأولئك  باأيدي  �سخ�ض  اأي  يقع  ال  اأن 
املال..  �سوى  التعرف  التي  باملاكنة  ا�سبه  ا�سبحوا 
حتى  اغلبهم..  قامو�ض  من  الغيت  فقد  االن�سانية  اأما 
حتولت هذه املهنة اىل اإدارة للج�سع وللك�سب املادي، 
�سعتمم  هل  عليكم  بالله  قائا:  يبت�سم  وهو  وا�ساف 
لوجه  عملية  باجراء  يومًا  تربع  قد  الطبيب  ان  يومًا 

الله تعاىل او جمانًا لعاجز اوفقري ..
اما ابو علي الذي عاين من وجود رمل او ح�سى يف 

كليتيه فيقول: 
اأ�سبحت  فقد  االن،  حلد  م�سكلتي  يحل  مل  العاج  ان 
كل  ا�سرف  وان��ا  وال�سيدليات  لاأطباء  دائمًا  زبونًا 
ما لدي من مال، علمًا اين من خارج بغداد، واملجيء 
اإىل العا�سمة يكلفني الكثري من اجور النقل واالقامة 
وم�ساريف االطباء واالدوية، وانا موظف يف وزارة 
الزراعة.. وانا االن بانتظار دوري الذي قد ياأتي بعد 

�ساعتني او اأكر.. !!
اآالما  اأعاين  اأزال  التجربة.. اأح�سن برهان: كنت وما 
اطباء  اح��د  ع��ي��ادة  وام���ام  اليمنى،  عيني  يف  ح���ادة 
ال��ع��ي��ون ال��دك��ت��ور )�����ض.ج( راودت���ن���ي ف��ك��رة جتربة 
من  واقرتبت  العيادة..  فدخلت  بنف�سي..  ما�سمعته 
له  وقلت  اال�سماء،  ت�سجيل  عن  امل�سوؤول  ال�سخ�ض 
اأريد ان ارى الطبيب فقال اعطني مبلغ الك�سفية ؟ قلت 
املبلغ  فدفعت  دينار،  األف   )20( قال  ؟  املبلغ  هو  وكم 
له  فقلت  ال�سابع ع�سر..  واأعطاين رقمًا، وكان دوري 
انني م�ستعجل ومرتبط يف عمل مهم يجب ان اأجنزه 
منه..  ف��اأق��رتب��ت  دوره  يف  ك��ل  ف��ق��ال:  ي�ستد..  واأمل���ي 
انتظر  قال  عندها  املال،  من  مبلغًا  جيبه  يف  واأدخلت 
وفعا  باإدخالك..  و�ساأقوم  دقائق..  خم�ض  اأو  ارب��ع 
نظر  ال��ذي  الطبيب  على  دخلت  دقيقتني  من  اأق��ل  بعد 
يل  الله  و�ساأل  وال��دواء  القطرة  يل  وكتب  عيني  اىل 

ال�سفاء، و مل ي�ستغرق ذلك ع�سر دقائق !!
ويف منطقة احلارثية التقينا عبد الله ناجي وهو اأب 
لتواأمني فبادرنا قائا: ان اجور االطباء مرتفعة جدًا 
وهذا ميثل م�سكلة بالن�سبة للكثري من العوائل وخا�سة 
الكثري من  اأكر من طفل.. وانا اعاين  لديهم  اذا كان 
حتديد  ي�ستطيع  ال  واح��دًا  طبيبًا  ان  اذ  امل�سكلة  هذه 
علة املري�ض.. ومن املعروف ان اقل اجر يتقا�ساه هنا 
هو )30( األف دينار لقاء املعاينة والنتيجة ا�ستنزاف 
لها  احلاجة  باأم�ض  نحن  التي  واالأم���وال  "للجيب" 
لتوفري م�ستلزمات اخرى ويف مقدمتها حليب االطفال 
الذي ارتفعت اأ�سعاره ب�سورة كبرية وملفتة للنظر ..
فيقول:  ن�سبيًا  مغاير  راأي  له  ح�سن  حممود  املواطن 

اىل  املهنة  هذه  حولوا  قد  االطباء  بع�ض  ان  �سحيح 
جتارة وغاب عنهم ال�سمري لكن هنالك اطباء ما زالوا 
ان�سانية كبرية فلي�ض كل  يحملون يف داخلهم دوافع 
اأراجع  ال��ذي  الطبيب  ت��ربع  فلقد  �سوا�سية،  االطباء 
يتقا�ساه  الذي  املبلغ  بن�سف  باإجراء عملية يل  عنده 
وتكاليف  م�ساريف  بقية  ان��ا  وحتملت  اتعابه  ع��ن 
اأث��رًا طيبًا واحمد  نف�سي  .. وترك ذلك يف  امل�ست�سفى 
التوفيق  ك��ل  ل��ه  اأمت��ن��ى  ال��ذي  الطبيب  ه��ذا  على  الله 

واأمتنى من زمائه ان يحذوا حذوه...

ماذ� يقول �الطباء ؟
وهم  االخ���ر  ال��ط��رف  اراء  معرفة  م��ن  لنا  ب��د  ال  ك��ان 
االطباء للحديث عن ارتفاع ا�سعار املعاينة وما يتعلق 
باالهتمام باملري�ض  حيث يقول الدكتور مرت�سى: ان 
اجرة عيادته )700( دوالر �سهريا باال�سافة اىل راتب 
االخرى  وامل�ساريف  اخل��دم��ات  وعامل  ال�سكرترية 
هذه  انخف�ست  ما  ،ومتى  والوقود  والكهرباء  كاملاء 
�ستعود اىل  )الك�سفية(  اجرة  ان  املوؤكد  فمن  اال�سعار 

ما كانت عليه �سابقا..
من  الطبيب جزء  ان  اىل  في�سري  الدكتور حممود  اأما 

مثلهم  يعي�ض  وه��و  عنه  غريبا  ولي�ض  ال�سعب  ه��ذا 
ويتحمل غاء اال�سعار وهذا ما يدعوه اىل رفع ا�سعار 

معاينة املر�سى.
اجور  ارت��ف��اع  ان  غ�سان  ال��دك��ت��ور  ي��ق��ول  يف ح��ني 
يف  امل�ستمر  لارتفاع  طبيعية  نتيجة  هي  الك�سفية 
الطبيب  يعي�ض  كيف  م�سيفا:  احلياة  مرافق  جميع 
الف  )10او15(  املري�ض  معاينة  اج��رة  كانت  اذا 
الغذائية  امل��واد  وا�سعار  والنفط  والبنزين  دينار، 
بعد  ي��وم��ا  ج��ن��وين  ب�سكل  ترتفع  ال��ع��ي��ادة  واج���رة 

اخر!!
انه اليزال ي�سكن  ا�سار اىل  فقد   ، الدكتورعمار  اما 

اخ�سائ�سيا..  طبيبا  كونه  رغم  لايجار  دار  يف 
به.. معرتفا بغاء كل  بيتا خا�سا  وال ميلك 

�سي وم�ساعفة ا�سعاره.
ولنقابة االطباء راأي اأي�سا  حيث حدثنا 
ال��دك��ت��ور اب��راه��ي��م ال��ذي ك��ان يقف مع 
ق���ائ���ا:    لي�ست  جمموعة م��ن زم��ائ��ه 
االطباء  ملحا�سبة  �ساحية  اية  للنقابة 
معايناتهم  اج�����ور  ي��رف��ع��ون  ع��ن��دم��ا 

حر  فالطبيب  احل��ا���س��ر..  ال��وق��ت  يف 

هذه  ظ��ل  يف  خ�سو�سا  ك�سفيته  مبلغ  اختيار  يف 
امل���واط���ن  وان  ب��ه��ا  ال��ت��ي مي��ر  ال�سعبة  ال��ظ��روف 
يف  االط��ب��اء  حما�سبة  على  يقت�سر  احل��ايل  عملها 
حالة ح�سول تق�سري يف عملهم �سواء كان ذلك يف 
امل�ست�سفيات احلكومية او اخلا�سة ،كما ان ارتفاع 
م�سطرا  الطبيب  يجعل  وااليجارات  املواد  ا�سعار 
على  تكون  ان  يجب  ولكن  الك�سفية..  اج��ور  لرفع 
االطباء  بحث  دئما  النقابة  وتقوم  مقبول..  نحو 
على �سرورة العناية باملري�ض والتخفيف عن كاهلة  
بع�ض  اج��ور  ارتفعت  لقد  وي�سيف  ارهاقه.  وع��دم 
العيادات اخلا�سة يف االونة االخرية 
مير  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  ب�سبب 
فاخلدمات  ال��ب��ل��د..  ب��ه��ا 
كالطرق  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
والكهرباء  وامل�����اء 
مرتدية جدا وحني 
تلك  ت����ت����وف����ر 

باملري�ض  للعناية  م�سطرا  الطبيب  يكون  اخلدمات 
يجد  اخل��دم��ات  تلك  تتوفر  ال  وح��ني  ج��ي��د،  ب�سكل 
يواجهها  ال��ت��ي  احل��ال��ة  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  �سعوبة 
اذا كانت من احلاالت اخلطرة.. فكيف  وخ�سو�سا 
عندما  او  ؟  الكهرباء  تنقطع  حينما  الطبيب  يعمل 
الغذائية  املواد  وا�سعار  العيادات  ايجارات  ترتفع 
وقال: نحن يف نقابة االطباء غالبا ما ننا�سد الزماء 
بالعناية باملري�ض واالهتمام به وهذه هي ر�سالتنا 
ان  يفوتني  وال  لتحقيقها..  ن�سعى  التي  االن�سانية 
اذكر واحلديث ما زال للدكتور ابراهيم.. ان توفري 
يقدم  جتعله  الطبيب  لعمل  اال�سا�سية  امل�ستلزمات 
اف�سل ما لديه  �سواء ارتفع االأجر او انخف�ض فاملهم 
حياة املري�ض و�سامته وهذا هدف كل طبيب �سوى 
عيادته  يف  او  حكومي  م�ست�سفى  يف  يعمل  ك��ان 

اخلا�سة وال فرق لدينا بني االثنني.

�حلل �ملوؤجل لدى وز�رة �ل�سحة!
االطباء  اح��د  اذين  يف  هم�ض  النقابة  م��غ��ادرة  قبل 
؟  بعد  قلت وم��اذا  ؟  لديك  ما  ه��ذا هو كل  قائا: هل 
قال: ان ن�سبة كبرية من االطباء تعمل يف عياداتها 
اخلا�سة با اجازات او بدون علم او موافقة النقابة! 
باال�سافة اىل ان غالبية االطباء يدخلون اعدادا قد 
غرفة  اىل  امل��ر���س��ى  م��ن  ا�سخا�ض   )6( اىل  ت�سل 
الطبي  للعرف  خمالف  وهذا  واحدة  دفعة  الفح�ض 
كل  ويتعرف  املر�سى  �سرية  تك�سف  الطريقة  وهذه 
ناهيك عن  املوجودين على خ�سو�سيات االخرين! 
املواعيد البعيدة التي تعطى للمر�سى ..واالتفاقات 
غري املعلنة لبع�ض االأطباء مع اأ�سحاب ال�سيدليات 
وحتديد  واال�سعة  ال�سونار  وعيادات  واملختربات 
ان  اىل  باال�سافة  مري�ض!  لكل  عليه  متفق  مبلغ 
العيادات  ف��ت��ح  منعت  ق��د  ك��ان��ت  ال�����س��ح��ة  وزارة 
انك  غري  الر�سمي..  ال��دوام  اإثناء  لاأطباء  اخلا�سة 
ال�ستقبال  اب��واب��ه��ا  تفتح  منها  العديد  ان  تاحظ 

املر�سى يف ال�سباح الباكر.
كل هذا وذاك يجري امام انظار وزارة ال�سحة التي 
لديها احلل الناجز لكل هذه املاب�سات واالإ�سكاالت، 
واحلل يتمثل يف عدم تفعيل م�سروع ف�سل القطاع 
الطبي اخلا�ض عن العام ..كما ان من املهم االرتقاء 
امل�ست�سفيات  يف  والطبية  العاجية  ب��اخل��دم��ات 
لاهلية  ما  نوعًا  مناف�سة  جتعلها  بحيث  احلكومية 

او للعيادات اخلا�سة! 

 بغد�د/ نادية �جلور�ين

و�سل  ال��ذي��ن  الطلبة  ج��م��وع  اي���ام  منذ  تدافعت 
عددهم اىل )552( األف طالب وطالبة من املرحلة 
االبتدائية،  الأداء االمتحانات الوزارية لل�سفوف 
االبتدائية  املنتهية يحدوهم االأمل والتفاوؤل من 
اجل حتقيق النجاح املرجو بعد عناء كبري لي�ض 
ب�سبب الدرا�سة فح�سب ، بل   لعوامل اأخرى كثرية 
يواجهها طلبة العراق الذين يعانون االأمرين يف 
كل مو�سم درا�سي  بل �ساروا يجاهدون اجلهاد 
العراق  ف��و���س��ع   . م�ستقبلهم  ل��ب��ن��اء  احل��ق��ي��ق��ي 
االأ�سا�سية،  اخل��دم��ات  ف��ق��دان  و  ع��ام��ة  ب�����س��ورة 
فقدان  اجليد،و  التدري�سي  امل�ستوى  فقدان  مع 
هذه  ك��ل  ال��رتب��وي��ة،  للعملية  االإداري  التنظيم 
فدخلوا  للياأ�ض  تدفعهم  مل  والتداعيات  العوامل 
حتديات   وواج��ه��وا  يياأ�سوا  ومل  االم��ت��ح��ان��ات، 

كثرية رغم �سعوبة وكرب املحنة .
الوزارية  االمتحانات  و�سع  على  للوقوف  اإذا: 
وتاأثري  االب���ت���دائ���ي،  ال�����س��اد���ض  ال�����س��ف  لطلبة 
باأجراء مقارنة بني  ، قمنا  الو�سع االأمني عليهم 
املدار�ض  واإدارات  الرتبية  وزارة  ت�سريحات 
وبني  لامتحانات  للتح�سري  ا�ستعداداتهم  حول 

معاناة و�سكاوى الطلبة عند بدء  االمتحانات .
ت�����س��اط��ر وت�سابق  ن��ي�����س��ان  ���س��ه��ر  ب���داي���ة  ف��م��ن��ذ 
امل�������س���وؤول���ون يف ال��رتب��ي��ة يف ه����ذا ال�����س��دد ،  
والت�سريحات  ال��رن��ان��ة  ال��وع��ود  يطلقون  وه��م 
والتاأكيدات على ا�ستكمالهم جميع اال�ستعدادات 

الإجناح عملية تاأدية االمتحانات النهائية .
اأن  الرتبية   ل��وزارة  االإعامي  املكتب  �سرح  فقد 
الوزارة  اأكملت ا�ستعداداتها الإجراء االمتحانات 
للمراحل كافة. اإ�سافة اإىل قيامها بتوفري االأجواء 
املنا�سبة للطلبة من ) قاعات مكيفة ( و ) قرطا�سية( 
االمتحانية  العملية  �سري  �سمان  وم�ستلزمات 
تلكوؤ. حيث حددت يوم 5/22  اأي  ب�سيولة دون 
االبتدائية  املرحلة  امتحانات  الإج���راء  م��وع��دًا 
املنتهية بينما �سيكون موعد االمتحانات للمرحلة 
امتحانات  وموعد   6/4 يوم  املنتهية  املتو�سطة 
 6/30 ي��وم  �سيكون  املنتهية  االإع��دادي��ة  املرحلة 

ولكافة فروعها .

واأ�سار اىل انه مت ت�سكيل غرفة عمليات للوقوف 
اجناحها،  بغية  الرتبوية  العملية  متطلبات  على 
اإدارات  اإذ مت جتهيز  للطلبة،  وخلق جو منا�سب 
االمتحانية  وال��دف��ات��ر  بالقرطا�سية  امل���دار����ض 
وتوفري املولدات الكهربائية واملراوح  وبرادات 
املاء وقناين املياه املعدنية للطلبة، مو�سحا بان 
حلماية  االأمنية  االأجهزة  مع  وثيقا  تعاونا  هناك 

املراكز االمتحانية. 
وت��وف��ري احل��را���ض االأم��ن��ي��ني ل��ل��م��دار���ض. وقال  
الدفاع  م��ع وزارت����ي  ت��ع��اون��ا  اأن ه��ن��اك  امل�����س��در 
لتجاوز  املائم  االأمني  املناخ  لتوفري  والداخلية 
اأي طارئ يعيق �سري العملية االمتحانية ب�سهولة 

دون اأي تلكوؤ.
ح�سني  وليد  الرتبية  وزارة  با�سم  الناطق  وكان 
ب�  املالية  وزارة  طالبت  وزارت���ه  اأن   ، �سرح  ق��د 
"تخ�سي�ض مبالغ مالية لكل مديرية من مديريات 
دينار،  مليون   50 اىل   25 بني  ت��رتاوح  الرتبية 
لتوفري  مديرية  لكل  ال�سكانية  الكثافة  وح�سب 
اأن  مبينا  االمتحانات"،  اإثناء  للطلبة  البارد  املاء 
الكهرباء  وزارة  مع  بالتن�سيق  تعمل  "الوزارة 

االمتحانية،  للمراكز  الكهربائي  التيار  لتوفري 
الدفاع  وزارت��ي  مع  العايل  التن�سيق  عن  ف�سا 
والداخلية لتوفري احلماية الازمة جلميع املراكز 

االمتحانية يف بغداد واملحافظات". 
ت�سريحات  وع��وائ��ل��ه��م  الطلبة  ا�ستقبل  ه��ك��ذا 
يتمكن  حتى  واالأمل  بالتفاوؤل  الرتبية  م�سوؤويل 
ب�سام  النهائية  االمتحانات  اجتياز  اأبناوؤهم من 
االمتحانات  ب��دء  م��ع  لكن  خ���ريا.  م�ستب�سرين 
يف  ك��اف��ة  االب��ت��دائ��ي��ة  امل��دار���ض  لطلبة  النهائية 
ما  ال�سيما  امل�ساكل    م��ن  العديد  ب��رزت  ال��ع��راق 
يتعلق منها بتوفري الطاقة الكهربائية خا�سة بعد 

ارتفاع معدالت درجات احلرارة.
 وها هم الطلبة  يتحدثون بل�سانهم عن معاناتهم 
الطالب   :5  /  22 ي��وم  �سباح  واج��ه��وه��ا  ال��ت��ي 
�سلمان حممود يقول: اأريد اأن احكي عن معاناتنا 
يف اليوم االأول لامتحان فالكهرباء كانت رديئة 
ارتفاع  ب�سبب  جيدا  االجابة  ا�ستطع   مل  بحيث 
اأن  ث��اين �سيء هو  القاعة و  درج��ة احل��رارة يف 
املراقبني مل يقدموا اخلدمات الب�سيطة حتى  املاء 
ممنوع  التنف�ض،  ممنوع  االمتحان  ب��داأ  وح��ني  

كنا  لو  حتى  �سيء  اأي  الطلب  ممنوع  و  ال�سوؤال 
منوت.  

 وقال الطالب علي عمار، بعد خروجه من املركز 
االمتحاين يف منطقة امل�ستل : "�ساعتان يف قاعة 
العا�سرة  وحتى  �سباحا  الثامنة  من  االمتحان 
ح���رارة  درج����ة  و���س��ط  ك��ه��رب��اء،  دون  ق�سينها 

عالية".
توفر  "عدم  اأن   : اإح�سان  نور  الطالبة  واأ�سافت 
ال��ك��ه��رب��اء يف ق��اع��ات االم��ت��ح��ان��ات ي����وؤدي اىل 
من  ب�سرعة  ب��اخل��روج  ورغبتهم  الطلبة  اأرب���اك 
زيادة  يف  ي�ساعد  ذل��ك  اأن  كما  االم��ت��ح��ان،  قاعة 

العط�ض".
املدر�سة  "مديرة  اإن  ح�سني،  غفران  قالت  فيما 
يف  املوجودة  الكهربائية  املولدة  بت�سغيل  قامت 
االأ�سواء  وف��رت  املولدة  لكن  االمتحاين،  املركز 
التربيد".  و�سائل  ت�سغيل  من  تتمكن  ومل  فقط 
"ناأمل من وزارة الكهرباء اأن توفر لنا  واأ�سافت 
التيار الكهربائي لنتمكن من اجتياز االمتحانات 
واالنتقال اىل املرحلة املتو�سطة، وكذلك نحتاجها 

يف منازلنا اأي�سا لنتمكن من املذاكرة".

وكانت وزارة الرتبية اأعلنت يف وقت �سابق عن 
التيار  لتوفري  الكهرباء  اىل وزارة  تقدميها طلبا 
يف  االمتحانات  يوؤدون  الذين  للطلبة  الكهربائي 

ال�سفوف املنتهية.
 من جهته قال مدير تربية بغداد الر�سافة الثالثة 
يتجول  كان  ال��ذي  العبودي،  نا�سر  علي  ح�سني 
يف املراكز االمتحانية لتفقد اأحوال الطلبة الذين 
على  اعتمدت  "املديرية  اإن  االمتحانات  ي��وؤدون 
توفري  يف  الرتبية  وزارة  دع��م  وعلى  اإمكاناتها 
اأدائهم االمتحانات،  اأثناء  املاء والكهرباء للطلبة 
االمتحانية  امل��راك��ز  جميع  اإدارات  ابلغنا  وق��د 
لت�سغيلها  الكهربائية  املولدات  تهيئة  ب�سرورة 
التيار  وجود  عدم  الحتماالت  االمتحانات  اأثناء 

الكهربائي".
مدر�سة  يف  ه�����س��ام  ���س��م��ارة  ال��ط��ال��ب��ة  وت�سيف 
يوم  اأول  يف  املراقبة  اأو�ستنا  لقد    : الزيزفون 
لنا يف امتحان اال�سامية اأن جنلب معنا كل يوم 
الرحات  بها   من�سح  حتى  مبللة(  قما�ض  )قطعة 
حتولت   وق���د  ال����رتاب  م��ن  عليها  جنل�ض  ال��ت��ي 
كما   ، االأبي�ض  اىل  االأزرق  اللون  من  �سدارينا 

اأنهكنا احلر والعط�ض داخل القاعة اإذ مل يعطونا 
ال كهرباء وال ماء طيلة �ساعات االمتحان.

لقد  ب��ال��ق��ول:  ح�سني  ع���ذراء  زميلتها  وت��وؤي��ده��ا 
منعونا من اإدخال قناين املياه اىل القاعة وقالوا 
�سيوزع عليكم املاء البارد عن طريق قناين املياه 
املعدنية وبقينا ننتظر لكن وال قطرة ماء و�سلتنا 
وما  كهرباء   ب��دون  ونحن  اأتعبنا  احل��ر  اأن  كما 
املعدنية  املياه  قناين  نرى  كنا  اأننا  اأكر  اأحزننا 
املراقبات  املعلمات  على  وت���وزع  ت��اأت��ي  امل���ربدة 

فقط.
املدر�سة  بباب  جتمعن  الاتي  الطلبة  اأمهات  اأما 
بقولهن:  ا�ستيائهن  عن  عربن  فقد  زرناها  التي 
داخل  وه��م  اأوالدن���ا  ح��ال  على  االطمئنان  اأردن���ا 
االأمني  احل��ار���ض  ف�ساألنا  االم��ت��ح��ان��ي��ة  ال��ق��اع��ة 
للمدر�سة هل قدمتم لهم املاء ؟ فاأجابنا با�ستهزاء 
املاء  قناين  لهم  نقدم  اأن  تريدون  الله  �ساء  اإن   :
  ، وكفى  باالأقداح  املاء  عليهم  وزعنا  لقد   ، البارد 
اأننا  كما   . ماء  يروا قطرة  اأنهم مل  ويف احلقيقة 
بنقل  املدار�ض  من  الكثري  ق��رارات  على  نعرت�ض 
بعيدة  مناطق  اىل  للبكلوريا  االمتحانية  املراكز 

ويف غري مدار�سهم فهوؤالء اأطفال ولي�سوا طاب 
اأنها  م�سبقا  املالية  وزارة  ت�سرح  امل  اإع��دادي��ة.  
خ�س�ست ما ي�سمى  )امل�سروفات النرية ( لكافة 
لتتكفل  واملحافظات  بغداد  يف  الرتبية  مديريات 
يف  الطلبة  ومتطلبات  م�ستلزمات  كافة  بتوفري 
املراكز االمتحانية ؟ وهنا نوجه �سوؤالنا الدارات 
املدار�ض ،  يا ترى اأين ذهبت هذه النريات التي 
خ�س�ست كي توفرون بها الراحة للطالب املجهد 
من عناء الدرا�سة ومن كل الظروف التي يعي�سها 
وكبري  �سلبي  ب�سكل  توؤثر  اأ�سبحت  والتي  بلده 

على امل�ستوى الدرا�سي للطالب؟! 
لقد اأوعزت الوزارة اىل اإدارات املدار�ض ب�سرورة 
ت�سغيل املولدات ل�سمان توفر الكهرباء وت�سغيل 
اىل  باالإ�سافة   ، االمتحانية  القاعات  يف  املراوح 
تاأكيدها على توزيع قناين املياه املعدنية الباردة 
على الطاب ولكن الذي ح�سل كان عك�ض ذلك فقد 

�سارت هذه املياه من ح�سة املراقبات . 
، بجيب  : ترى  ن�ساأل  اأن  الدولة  ومن حقنا على 
الدارات  االعتذار  مع  ؟  النريات  هذه  نزلت  من 

ومعلمات املدار�ض. ورفقا باأبنائنا.

الـغـــالء .. ثم الغالء بعيدًا عن الرحمة وال�شفاء!!
�إج���از�ت!! بال  �خلا�سة  �الأط��ب��اء  ع��ي��اد�ت  ن�سف  من  �أكث�ر 

�لطب مهنُة �إن�سانية �سامية ونبيلة .. قد تكون هدفًا لكل ما يفكر به �سبابنا من �جل حتقيق طموحاتهم ور�سم خارطة �مل�ستقبل..        
�ال �نها ويف �يامنا هذه ��سبحت مهنة جتارية هدفها �لربح �ملادي وال �سيء �سو�ه .. فهذه �لتجارة ��سبحت تدر على �لكثري من �الطباء 

�مو�اًل كثرية ..  هي من جهد وكد وعرق وتعب وعناء �ملو�طن �لب�سيط �لذي يكافح من �جل �حل�سول على لقمة �لعي�س !
هذ� مايح�سل هنا يف �لعر�ق ، فبداًل من �ن يقوم �لطبيب مب�ساعدة �ملري�س و�لعمل على �سفائه ، فاأن هم بع�سهم ��سبح ين�سب �الن على 

رفع �جور �لك�سفية و�لربح �ملادي �ل�سريع ، وال �سيء �آخر غري ذلك! )�ملدى( �سلطت �ل�سوء على هذه �لظاهرة �خلطرية مع �العتذ�ر 
للق�سم من �الطباء �لذين ماز�لو يحرتمون قد�سيتها.. وكانت لها جولة بد�أت يف �سارع �ل�سعدون .. وهو �ل�سارع �ملعروف عند �لبغد�دين 
بكث�رة �طبائه.. وعند باب �حدهم جتمع عدد كبري من �ملر�جعني بانتظار دورهم للدخول �ىل �لطبيب �لذي قد ياأتي بعد �ساعتني..

 �الأطباء : �رتفاع 
م�ستوى �ملعي�سة و �إيجار 

�لعياد�ت يقف ور�ء رفع 
تكلفة "�لك�سفية"

من يحد من ظاهرة 
�رتفاع �أجور �ملعاينة 

�لطبية ؟!

�إدخال جماميع �ملر�سى 
لغرفة �لفح�س خمالفة 

لالأعر�ف �لطبية !!

�تفاقات غري معلنة 
بني �الأطباء و�ل�سيادلة 

وعياد�ت �الأ�سعة 
و�ل�سونار !!

�ل��ن��ه��ائ��ي��ة ل���الم���ت���ح���ان���ات  �الأوىل  �الأي���������ام  م����ع 

تالميذ ال�شاد�س الإبتدائي يغنون "الناجح يرفع اأيده"..!

العيادات.. انتظار طويل واحرتاق للمال

خمتربات تكلف الكثري

تالميذ االبتدائية يوؤدون االمتحانات


