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�ش�ؤون النا�س
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العدد ( )1649ال�سنة ال�سابعة  -الأحد ( )8ت�شرين الثاين 2009

ن����اف����ذة امل���واط���ن

ق�ضيـة وم�ســـ�ؤول

اين الرقابة ال�صحية

مـعـمـل لـبـيـع االلـبـان بـمـ�سـاحـة  12مـتـرا!

(العر�ضحاجلي) يت�صدر دوائرنا
احلكومية مع �سبق الإ�صرار!
افراح �شوقي
لطاملا �سعت الدول املتح�ضرة� ،إىل ا�ستكمال مالمح ح�ضارتها
وتطورها بال�سعي لتجميل واجهات بناياتها بعد ان تكون قد
ا�ستكملت (فر�ض ًا) تطوير �آليات عملها وخدماتها مبا ين�سجم
م ��ع توجه ��ات املناف�سني له ��ا ،وهم ك�ث�ر من ال�ش ��ركاء �ضمن
القط ��اع الواح ��د �أو حتى ماب�ي�ن القطاعات املختلف ��ة ،ولعل
ن�صف جن ��اح عمل امل�ؤ�س�س ��ات  -اخلدمية منه ��ا خ�صو�ص ًا-
مره ��ون مب ��ا ت�ضفي ��ه تل ��ك امل�ؤ�س�س ��ات م ��ن مع ��امل اجلمال
والرتتي ��ب والأناقة ملا حوله ��ا ،ولواجهاتها عل ��ى التحديد،
والتي غدت تتبارى فيه معظم املكاتب الهند�سية والعمرانية
لت�صميم ��ات متج ��ددة ومتط ��ورة حتاك ��ي روح الع�صر ،مع
مراع ��اة ماهي ��ة عم ��ل امل�ؤ�س�سة ذاته ��ا ،لكن يب ��دو �إن احلال
ي�صعب �إن ينطبق عل ��ى معظم م�ؤ�س�ساتنا اخلدمية حتى لو
بع ��د ق ��رون ،فهي �ستحتاج وقتا كبري ًا ك ��ي تفهم تلك املعادلة
ال�صعب ��ة ،ورمب ��ا ال تقتنع بها وحتيله ��ا �إىل �سلة (املهمالت )
املمتلئ ��ة على �أ�سطح حوا�سيبها التي غزتها الفريو�سات من
كل ح ��دب و�صوب ولون ،و�شلت حركتها عن تقبل �أي تغيري،
و�إال م ��اذا ن�سم ��ي �إ�ص ��رار معظ ��م دوائرن ��ا احلكومي ��ة على
اال�ستعان ��ة بخدم ��ات (العر�ضحاجلي) بالآلي ��ة ذاتها املتبعة
قبل ع�شرات ال�سنني ،هم ذاتهم مبظالتهم املتهرئة وكرا�سيهم
املعوقة ،و�أوراقه ��م ال�صفر و�إعالناتهم التي تطورت وحدها
و�ص ��ارت ت�ستخ ��دم الأيدي والرك� ��ض وراء املراجع لي�سجل
بيان ��ات زيارته يف عري�ضة حت ��ى وان كانت زيارة �شخ�صية
ل�شخ� ��ص املدي ��ر الع ��ام! بالأم� ��س كن ��ت يف �إح ��دى املحاك ��م
ال�شرعي ��ة يف بغداد ،وت�أملت حلال مدخلها الفو�ضوي بعد ان
ا�ستحلته مقاعد ومظ�ل�ات (العر�ضحاجلية) وهم يتنا�سلون
كل ي ��وم ب�ش ��كل كيف ��ي ،و�أ�ساليبه ��م البدائي ��ة حل ��ث النا�س
عل ��ى مراجعته ��م واال�ستعانة بخدماتهم حتى ول ��و بالتهديد
والوعيد ،كما اخ�ب�رين بع�ض املوظفني احلقوقيني العاملني
هن ��اك الحق ًا ،يف معر�ض حديثن ��ا عن تلك الظاهرة ،وزادوا
يل ان ه� ��ؤالء بات ��وا ي�شكلون عبئ� � ًا على الدائ ��رة بابتكارهم
�أ�سالي ��ب جديدة البت ��زاز املواطنني الب�سط ��اء وفر�ض �أجور
عالي ��ة على خدمات اجناز املعام�ل�ات واال�ستن�ساخ وغريها،
والأخط ��ر م ��ن ه ��ذا وذاك م ��ا مت الك�ش ��ف عن ��ه م�ؤخ ��را ع ��ن
ا�ستخ ��دام جمموع ��ة منه ��م �أختام� � ًا م ��زورة لغر� ��ض مت�شية
معامالت ب�أجور باه�ضة ،وعلى الرغم مما قدمه الكثري منهم
م ��ن خدمات مل�صلحة العمل واملواطن طوال �سنوات خلت �إال
�إنن ��ا وامام تق ��دم الزمان و�أ�ساليب العم ��ل وا�ستخدام النظم
االلكرتوني ��ة احلديث ��ة البد م ��ن ان نفكر جدي� � ًا بالولوج �إىل
تل ��ك املظاهر ب�إحل ��اح حتى لو بخطوات بطيئ ��ة لكن املهم ان
نب ��د�أ ،ومن حقنا ان نت�ساءل هنا ،ه ��ل ي�صعب على دوائرنا
اخلدمية ان ت�ستح ��دث مكاتب او حتى كرفانات يف مداخلها
لغر� ��ض مت�شي ��ة معام�ل�ات النا� ��س مبعي ��ة رج ��ال حقوقيني
يلحق ��ون ب ��كادر الدائرة ،وحا�صل�ي�ن على �شه ��ادة اولية يف
القانون بدال م ��ن عر�ضحاجلية اليوم ممن ال يحمل معظمهم
عل ��ى �شهادة االبتدائي ��ة ! وال اغفل من قال يل ان نقطة الف�سا
د الإداري امل�ست�شرية هذه الأيام يف دوائرنا احلكومية غالب ًا
ماتب ��د ًا من على طاولة (ال�سيد عر�ض حاجلي) لت�شق طريقها
قدما نحو �أهدافه ��ا ،والر�أي لأويل الر�أي �أوال و�أخريا فماذا
انتم فاعلون؟

كثـرت يف الفرتة الأخرية عملية تداول املواد الغذائية املنتهية ال�صالحية ،وعلى مر�أى وعلم اجلميع ان كان ذلك من قبل
امل�س�ؤولني يف وزارة ال�صحة او اجلهات ذات العالقة ونعني بها دوائر ال�سيطرة النوعية ،.لكن ان ي�صل احلال اىل جلوء بع�ض
�ضعفاء النفو�س وراء الربح ال�سريع من خالل الغ�ش او عدم مراعاة ال�شروط ال�صحية  ،بفتح معمل ل�صنع االلبان با�ستخدام
،مواد منتهية ال�صالحية مثل ا�ستخدام مادة (حليب ( ماركة نيدو ) ،علما ان م�ساحة املعمل ال تتجاوز �أالثني ع�شر مرتا .

بغداد /اينا�س طارق
وميكن و�صفه بالق ��ول انه عبارة عن منزل
�صغ�ي�ر يقع يف منطقة العطيفية حملة 409
 ،ق ��ام �صاح ��ب ال ��دار با�ستغ�ل�ال الر�صي ��ف
املواجه ل ��داره وا�ستغله كمخ ��زن ل�صناديق
احللي ��ب املنتهي ��ة ال�صالحي ��ة  ،وعم ��ل على
ت�شغيل عامل�ي�ن يعمالن ب�صن ��ع االلبان بعد
ان يت ��م التخث�ي�ر يف برامي ��ل بال�ستيكي ��ة ،
ومن ثم ي�ص ��ب يف كا�سات وزن ن�صف كيلو
وال حتم ��ل ا�س ��م معم ��ل او تاري ��خ االنت ��اج
واالنته ��اء  ،وم ��ن ث ��م يق ��وم بتوزي ��ع ه ��ذا
املنتوج على املح ��ال التجارية املوجودة يف
املنطقة ،واملناطق املحيطة  ،علما ان املجل�س
البلدي ملحلة  409اليبعد عن هذا املنزل غري
م�ساف ��ة ال تتج ��اوز  200مرت،ويق ��ع ام ��ام
�أنظاره ��م  ،نح ��ن نعلم ان هك ��ذا معمل يجب
�أن توف ��ر في ��ه ال�ش ��روط الالزمة م ��ن غطاء
قانوين وموافق ��ات �أ�صولية ملمار�سة املهنة،
و �صادرة من وزارة ال�صحة.
�آراء املواطنني
ع ��دد م ��ن �سكن ��ة املنطق ��ة �شك ��وا م ��ن هذه
املمار�سات التي ميكن ان تنعك�س �سلبا على
�صحة املواطن ،ف�ضال عن ت�سببها يف الكثري
من الإمرا� ��ض ،التي قد يك ��ون البع�ض منها
معدي� � ًا ومميت ًا ،يقول املواط ��ن ابو �سجاد ،
ي�سك ��ن بالقرب من الدار ال ��ذي حولت ملعمل
ل�صنع الألبان املنزلي ��ة! ،قدمنا عدة �شكاوى
اىل املجل� ��س البل ��دي يف املنطق ��ة لك ��ن دون
ج ��دوى ،الن �صاح ��ب املنزل له �صل ��ة قرابة
ب�أحد اع�ضاء املجل�س!! فلمن نلجا ب�شكوانا
حيال ذلك ؟ ،بينما املواطن �صائب من �سكنة
املنطق ��ة نف�سها يذكر ان �صاحب املعمل غري
القان ��وين واملخالف لكل ال�شروط ال�صحية(
ي�ص ��ول ويج ��ول) بالب�ضاع ��ة املنتهي ��ة
ال�صالحي ��ة عل ��ى �أر�صف ��ة ال�ش ��ارع وال احد
ي�ستطي ��ع التكلم معه فما العمل وماذا ع�سانا
ان ن�صنع ؟
�أ�صحاب املحال
�إما �أ�صحاب املح ��ال التجارية فكان البع�ض
منه ��م ي�ؤي ��د �صاح ��ب املعمل،وتربيره ��م،

ق�ضية للمناق�شة

احمد نوفل

ان �صاح ��ب املعمل اليفر� ��ض الب�ضاعة على
اح ��د وم ��ن يري ��د ان ي�ش�ت�ري ويبي ��ع فهو
ح ��ر  ،يف عملي ��ة ال�شراء ،والبي ��ع فال�سوق
تغرق بان ��واع عديدة من الب�ضائ ��ع املنتهية
ال�صالحي ��ة وم ��ن خمتل ��ف املنا�ش ��ئ ،فلي�س
هناك قانون يحد من ذلك  ،بينما قال �صاحب
معم ��ل( ل�ب�ن الك ��رم) :الواق ��ع يف منطق ��ة

مــتــقـــاعـــــد مــن نــــوع �آخــــر

املواط ��ن عل ��ي ح�سني على م�ش ��ارف العق ��د ال�ساد�س
م ��ن العمر يطلق حلي ��ة ف�ضية نحيف �إىل حد حت�سبه
يعاين من مر�ض ما يعي�ش يف مدينة ال�صدر �صاحبة
الرق ��م القيا�س ��ي يف �إع ��داد الفقراء بال من ��ازع عندما
�س�ألته عن عدد �إفراد �أ�سرته ذكر يل ب�أنهم �سبعة �إفراد
.كان ��ت املنا�سب ��ة لهذا ال�س� ��ؤال احلديث ع ��ن موافقة
جمل� ��س الن ��واب عل ��ى �ص ��رف الزي ��ادة للمتقاعدي ��ن
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والبالغة � 70إلف دينار.
يعتقد هذا املتقاع ��د �صاحب اللحية الف�ضية ب�أنه قد
ح�ص ��ل على مك�سب جي ��د وانه مم�ت�ن للحكومة التي
اهتم ��ت ب�شريح ��ة املتقاعدي ��ن وتفهم ��ت �أو�ضاعه ��م
املعي�شية �آخر الأمر!
ما عرفته منه بان راتب ��ه التقاعدي ارتفع اىل( )220
الف دينار وبهذا الراتب �سيتدبر امور حياته املعي�شية
�أف�ضل مما كانت عليه عندما كان يتقا�ضى راتب ًا قدره

الكاظمي ��ة �:صناع ��ة الألبان يج ��ب ان تكون
وف ��ق �ش ��روط �صحية وان اي تخ�ث�ر باملادة
امل�ستخدم ��ة ت� ��ؤدي �إىل الإ�صاب ��ة ببكتريي ��ا
القولون واال مل ��ا تقدمنا بطلب ��ات للح�صول
على موافقات �صحية  ،ومع اال�سف املواطن
هو ال�ضحية يف عدم �إغالق مثل تلك املعامل
الوهمية.

الر�أي الطبي
الطبي ��ب االخت�صا� ��ص يف م�ست�شفى الكرخ
م ��ن جانب ��ه عل ��ق بالق ��ول  ، :ان تن ��اول
املنتجات غري ال�صاحلة لال�ستهالك الب�شري
نتيجة انته ��اء مدة �صالحيته ��ا وخ�صو�صا
الألبان واالجبان ،ي�سبب الإ�صابة ب�إمرا�ض

بكترييا القولون املميت ��ة �أحيانا وهذا الأمر
يح ��دث كث�ي�را بامل�صاب�ي�ن بانتف ��اخ منطق ��ة
البط ��ن واملع ��دة ،و�أحيانا ي�ص ��ل احلال �إىل
الت�سمم والوفاة مبرور الوقت .
و�أخريا نح ��ن ن�س ��ال وزارة ال�صحة ومركز
الرقاب ��ة وال�سيط ��رة النوعي ��ة ووزارة
الداخلية هل يبقى احلال كما هو عليه؟!

ردود واجــــابــات

 150ال ��ف دين ��ار .كي ��ف؟! هذا م ��ا ال ا�ستطي ��ع فهمه
،لكن ��ه �أفادين بالق ��ول ب�أنه يعتم ��د يف غذائه اليومي
على اخل�ض ��روات (بطاطا مقلية وطماطم) وي�صادف
ان ي�شرتي اللحوم احلم ��راء وال�سمك وعندما �س�ألته
ع ��ن كيف تدبر االمر يف حال ��ة حدوث عار�ض �صحي
ل ��ه او لأح ��د �إف ��راد �أ�سرت ��ه ،وتوجب علي ��ه مراجعة
طبي ��ب وكلنا يعلم مقدار تكلفة ذلك اجاب بالقول ب�أن
مل يح ��دث وان راج ��ع عيادة طبي ��ب خارجية .يعتمد
عل ��ى مراجعة امل�ست�شفى او امل�ستو�صف اذ لي�س لديه
فائ�ض مال ميكنه من مراجعة عيادة.
عندما �سالته عما يتمناه م�ستقبال مل يرتدد بالقول �أن
حلم ح�صول ولده املتزوج على فر�صة عمل ميكنه من
خالله ��ا االعتماد على نف�س ��ه يف اعالة زوجته التي مل
يرزق منها طفال اىل االن.
�صراحة ما يجلب االنتباه هو التفاوت الكبري ما بني
�شرائ ��ح املجتمع يف دخولهم ال�شهري ��ة ،وان ال�سوق
واخلدم ��ات التي تعر�ض ال تفرق م ��ا بني من يح�صل
عل ��ى دخل �شهري ال يتج ��اوز املئتني واخلم�سني الف
دين ��ار مع من يزيد دخل ��ه على امللي ��ون دينار عراقي
وهذه م�شكلة لي�س من ال�سهل حلها.
م ��ا مل يج ��ر العم ��ل عل ��ى و�ضع �آلي ��ة ت�ضم ��ن جلميع
�شرائ ��ح املجتمع العراقي العي� ��ش الكرمي دون عي�شة
ال�ضنك والفاقة التي تعاين منها الأغلبية .

�إىل� /صحيفة (املدى) الغراء
م� /إي�ضاح
نهديكم حتياتنا..
�إ�ش ��ارة �إىل م ��ا ن�شرت ��ه �صحيفتك ��م الغراء
بعددها ذي الرقم  1635يف 2009/10/22
حتت عنوان (م�شكلة ت�أخر الراتب ال�شهري
ملنت�سب ��ي ال�صناع ��ة) ن ��ود ان نب�ي�ن ب�أنه ال
يوج ��د لدينا �أي ت�أخ�ي�ر يف كافة �إجراءاتنا
املتعلقة بروات ��ب منت�سبي كاف ��ة ال�شركات
مع وزارة املالية حيث مت ا�ستالم �إ�شعارات
حتوي ��ل الروات ��ب م ��ن قب ��ل ال�ش ��ركات يف
الف�ت�رات الواقع ��ة م ��ن  10/15لغاي ��ة
 2009/10/21لع ��دد � 75شرك ��ة� .شاكرين
لكم ح�سن اهتمامكم ..مع التقدير.
مدير االعالم
وزارة ال�صناعة واملعادن
�إىل� /صحيفة (املدى) الغراء
م� /إجابة
حتية طيبة..
ن�ش ��رت جريدتكم بعدده ��ا ()1598ال�صادر
يف  2009/9/3مو�ضوع ��ا بعنوان (حملة
 327ت�شكو العط�ش) ن ��ود تو�ضيح ما جاء

في ��ه� :أجريت مناق�صة لغر�ض �إحالة جتديد
�شبكة املحلة املذكورة يف �شكوى جريدتكم
لغر� ��ض �إ�صالحها م ��ن قبل �شرك ��ة امل�شرق
(الهند�سي ��ة ) �إال ان ال�شرك ��ة املذك ��ورة مل
تبا�ش ��ر بالعم ��ل لتعار�ض العمل م ��ع �إعمال
دائ ��رة امل�شاري ��ع و�س ��وف يب ��د�أ العمل يف
القريب العاجل ملعاجلة امل�شكالت اخلدمية.
�شاكرين تعاونكم ..مع التقدير.
�إىل� /صحيفة (املدى) الغراء
م /اجابة
حتية طيبة..
ن�ش ��رت جريدتك ��م بعدده ��ا  1596ال�صادر
يف  2009/9/1مو�ضوع ��ا بعنوان (حملة
 681ت�شكو تكد�س النفايات ) نود تو�ضيح
ما جاء فيه :لق ��د مت رفع النفايات املرتاكمة
يف املحل ��ة  681زق ��اق  23م ��ن قب ��ل بلدية
املن�ص ��ور التابع ��ة المانة بغ ��داد وال توجد
م�شكل ��ة يف تل ��ك املنطق ��ة الآن� .شاكري ��ن
تعاونكم ..مع التقدير.
�إىل� /صحيفة (املدى) الغراء
م /اجابة

حتية طيبة..
ن�شرت جريدتكم بعدده ��ا ( )1580ال�صادر
يف  2009/8/13مو�ضوع ��ا بعن ��وان
(ال�شارع بحاج ��ة �إىل تبليط) نود تو�ضيح
م ��ا جاء في ��ه :ال�شارع املق�ص ��ود يف �شكوى
جريدتك ��م هو �ش ��ارع القد� ��س الوا�صل بني
�ساحة احلمزة يف مدينة ال�صدر والبلديات
وهذا ال�شارع م�شمول بخطة التبليط لدائرة
امل�شاريع التابعة لأمان ��ة بغداد حيث قامت
بعدة �إج ��راءات عملية منها عمليات الق�شط
و�ص ��ب القالب اجلانب ��ي ولك ��ن وبعد هذه
الإجراءات ظه ��رت بع�ض العيوب اخلدمية
ا�ستوجب ��ت القي ��ام ب�إ�صالحه ��ا قب ��ل فر�ش
احل�ص ��ى واخلاب ��ط وال�ص ��ب بالكونكريت
متهيدا لعملية التبلي ��ط� .شاكرين تعاونكم
..مع التقدير.
�إىل� /صحيفة (املدى) الغراء
م� /إجابة
حتية طيبة..
ن�ش ��رت جريدتكم بعدده ��ا ()1607ال�صادر
يف  2009/9/14مو�ضوع ��ا بعن ��وان
(املهدي ��ة الثاني ��ة تطالب باحلاوي ��ات )نود

تو�ضيح م ��ا جاء فيه :لق ��د مت �إدراج املحلة
()820املهدي ��ة بربنامج توزي ��ع احلاويات
حي ��ث مل يت ��م ا�ستالم احل�ص ��ة املقررة حلد
الآن �.إما بخ�صو� ��ص �أعمال النظافة فهناك
جه ��دان ب�ش ��ري و�آيل يقوم ��ان بتنظي ��ف
املنطق ��ة ب�شكل كامل من قب ��ل بلدية الدورة
التابع ��ة لأمان ��ة بغداد� .شاكري ��ن تعاونكم.
مع التقدير.
�إىل� /صحيفة (املدى) الغراء
م /اجابة
ن�شرت جريدتكم بعدده ��ا ( )1580ال�صادر
يف  2009/8/13مو�ضوع ��ا بعن ��وان
(�شوارع الكرادة داخ ��ل تفي�ض باملياه )...
نود تو�ضيح ما جاء فيه:ال�صورة املن�شورة
يف جريدتك ��م قد تكون يف وقت �سابق لهذا
الوقت �أما الآن فال توجد م�شكلة طفح جمار
�أو مي ��اه وان وجدت فهن ��اك معاجلة فورية
من قبل بلدي ��ة الكرادة التابع لأمانة بغداد.
�شاكرين تعاونكم  ..مع التقدير.
حكيم عبد الزهرة ح�سن
مدير عام دائرة العالقات
والأعالم� /أمانة بغداد

ر�ســالـــة..ومــقـتــرح
ر�سال ��ة وردت املدى من املواطن نا�صر
خمي� ��س  ،ت�ضمنت بع� ��ض املقرتحات
اخلا�ص ��ة باالرتقاء بنظامن ��ا ال�صحي
وت�أمني االحتياجات الدوائية وتنظيم
العم ��ل  . .ج ��اء فيها  :لق ��د حان الوقت
للب ��دء بعمليات و�ض ��ع اللبنات الأوىل
لنظ ��ام �صح ��ي �شام ��ل ي�أخ ��ذ بنظ ��ر
االعتب ��ار الأه ��داف الإ�سرتاتيجي ��ة
للقط ��اع ال�صح ��ي يف الع ��راق ويحدد
�أهداف ��ه وي�ض ��ع اخلط ��ط الق�ص�ي�رة
واملتو�سط ��ة وطويلة الأم ��د لتحقيقها
�ضمن جدول زمن ��ي حمدد يتم االتفاق

كاريكاتري .................عادل �صربي

علي ��ه وال يخ�ضع للأمزجة والأهواء .
 .وم ��ن اجل حتقيق ذل ��ك اقرتح �إن�شاء
وح ��دة �إ�ص�ل�اح القط ��اع ال�صحي على
�إن تتمت ��ع با�ستق�ل�ال م ��ايل و�أداري
وفن ��ي وتك ��ون ملحق ��ة مبكت ��ب وزير
ال�صح ��ة وتهدف �إىل و�ضع ال�سيا�سات
العام ��ة ل ��وزارة ال�صحة وفق ��ا ملنظور
�إ�سرتاتيجي ومبا ي� ��ؤدي �إىل االرتقاء
باملجتم ��ع العراق ��ي �صحي ��ا وتت�ضمن
الأه ��داف املرحلية املطل ��وب حتقيقها
على املديني املتو�سط والبعيد وتت�ألف
م ��ن جمموعة م ��ن اخلط ��ط والربامج

املختلف ��ة لتنفيذه ��ا  . .وبالت�أكي ��د ف�أنه
بدون وجود برنام ��ج عمل م�ؤ�س�ساتي
اح�ت�رايف ال ميك ��ن �أن نتوق ��ع تط ��ور
م�ست ��وى الأداء واالرتق ��اء بحج ��م
اخلدم ��ات ال�صحي ��ة والطبي ��ة املقدمة
للمواطن�ي�ن ب�أنواعه ��ا  . .وان ��ه بدون
التخل� ��ص م ��ن �آف ��ة الروت�ي�ن والف�ساد
امل ��ايل والإداري وب ��دون ف�سح املجال
للخل ��ق والإب ��داع والعم ��ل اجل ��اد
وال ��د�ؤوب ف�أنن ��ا �سنبق ��ى ن ��راوح يف
مكانن ��ا وال ن ��رى الن ��ور يف نهاي ��ة
النفــق.

