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بسبب بيع البنزين خارج محطات التوزيع

مليون دينار أرباح صافية لكل عرشة آالف لرت ..و أسباب الفساد كثرية!
مدير املنتجات النفطية :برغم تغرمي اصحاب احملطات اخملالفة ثمانية
ماليني دينار اال ان الوضع لم يتغير كثيراً
لم يستغرق اصالح املضخة و صيانتها وقتاً طويالً غير ان
مرتضى فوجيء مبدير احملطة ،و هو يدس يف جيبه مبلغاً
من املال قائالً له ((اعذرونا عن التقصير هذا غداكم)) رفض مرتضى
املبلغ و اعتبره اهانة له و لزمالئه ،النه لم يؤد سوى واجبه
الذي يتقاضى مقابله اجراً شهرياً جيداً يحلم به عشرات
اآلالف من العاطلني عن العمل.

غير ان احد العمـال تقدم نحو املـدير ،و تسلم
مـنه املـبلغ و هــو يـهمـس بــاذنه ((انه مـهنــدس
جديد على الشغلة))
يف الـطــريق بـدا مـرتـضـى غــاضب ـاً من تـصـرف
العـامل .لكن العمال لم يجـدوا يف االمر شيئاً
ي ـ ـســتحـق كل هـ ـ ــذا الغ ـضــب ،ف ـتـ ــسلــم ه ـ ــذه (
(االكرامية)) امر اعتادوا عليه.
قال احـد العمال ملـرتضى :هل تعـرف ان عامل
احملـطة يكـسب اكثـر من راتـبك عشـرات املرات،
فما بالك مبديرها؟!
يق ــول م ــرت ـضـ ــى بع ــد عـ ــدة اشه ــر مـن العـمل
تـكـ ــشفـت امـ ــامـي اسـ ــرار كـثـيـ ــر و تـ ــأكـ ــدت ان
مـافيـات كبيـرة تقــود عمليـات النهـب والسـرقـة
املنظمة.
يستـدرك مرتضـى قائالً  ..االن اتسـلم بنفسي
((الغـ ــداء)) و اوزعه بـني الـ ــزمـالء و العـمـ ــال.
هـذا هـو احلـال كل ينـال حصـته من الغـنيمـة.
بحـ ـسـب مـ ــوقـعه و درجــته الـ ــوظــيفـيـ ــة ،و هـي
عملـية (تـوافقـية) تـشبـه الى حـد كبيـر عملـية
احملاصصة السياسية التي جرت يف البالد.
صناع االزمات

احلـصول على عمل يف محطة وقود اصعب من
احلصول علـى عمل يف اية مـؤسسة حـكومية ..
بحـسـب خلـيل و هــو عــامل يف احــدى محـطــات
تــوزيع الــوقــود مــوضح ـاً ان الــواسـطــة و اشيــاء
اخ ــرى ،مـن بـيـنهـ ــا ان تك ــون كـت ــوم ـ ـاً ،و تع ــرف
كيـفيــة التـصـرف يف املــواقف الـصـعبــة ،و االهم
ان تقنع مسؤول احملطة بشطارتك..
و ي ـ ــت ـ ـ ـ ــابـع خـلـ ـيـل  ...كـ ـث ــيـ ـ ـ ـ ــرون ه ــم ال ـ ـ ـ ــذي ــن
يحـ ـس ـ ــدونـنــي عل ـ ــى عــملـي ((كـب ـ ــوزرجـي)) يف
احملـ ـطـ ـ ــات ،الس ـي ـمـ ـ ــا اقـ ـ ــاربــي الـ ـ ــذيــن بـ ـ ــدأوا
يالحـظ ــون اث ــار الـنعـم ــة علـي ،ف ــأن ــا اشـت ــريـت
قطعة ارض  ..و االن بـدأت ببنائهـا ،و احلقيقة
اني اكـسـب الكـثيــر و ابــذل جهــداً لكــسب رضــا
امل ـس ــؤولـني يف احمل ـط ــة .و ال ـش ــاط ــر فـيـن ــا مـن
يكسب له و ملسؤولي احملطة املبلغ االكبر.
و ي ـش ــرح خلـيل مـتـب ــاهـيـ ـاً  ..كــيف ان اصح ــاب
احمل ـطـ ــات يعـت ــاشـ ــون عل ــى االزمـ ــات ،و بغـي ــاب
االزمـة فهم قـادرون على صـناعـتها و االسـاليب
مـتعــددة لعل ابـسـطه ــا ،الكهــربــاء مقـطــوعــة و
املـولدة عـاطلة ،االتـفاق مع سـائقي الـشاحـنات
عل ــى ت ــأخـي ــر م ــوع ــد وصـ ــولهـم ال ــى احملـط ــة،

تـصــريـف املنـتج يف ام ــاكن اخ ــرى او بيـعه علــى
املهـربني العـادة تصـديـره الـى اخلـارج و و و ....
و وس ــائل اخــرى ق ــد ال تخـط ــر علــى بــال احــد
ل ــذلك  ..ف ــان العــديــد مـن اصحــاب احملـطــات
االهلـي ــة و م ــدي ــري احملـطـ ــات احلك ــومـي ــة ق ــد
اصبحوا االن ((مليارديرية)) على حد تعبيره.
املراقبون
ب ــالـطـبع ان ل ــدى وزارة الـنفــط جه ــازاً رق ــابـيـ ـاً
مـهمـته م ــراقبــة العـمل يف محـطــات الــوقــود ،و
االبالغ عـن الـتج ــاوزات الـتـي حت ــدث فـيه ــا ،يف
محـطــة ( )...وحــده ــا هن ــالك اربعــة مــراقـبني
يتقاسمون ساعات العمل بحسب ما ذكروا لنا.
و مع ذلـك ف ـ ــأه ـ ــالـي مـن ــطقـتـي ال ـ ــوزي ـ ــري ـ ــة و
االعظـميـة ال يـحصلـون علــى اسطـوانـات الغـاز
او الـنفـط اال مـن الـبــاعــة اجلــوالـني او مـنــازل
الشخاص يتعـاملون مع مـسؤولي هـذه احملطة
احلـكـ ــومـيـ ــة  ..بـ ــالـنـ ـسـبـ ــة الـ ــى الـ ـسـيـ ــد (ابـ ــو
مصـطفـى) فــانه يحـصل علــى الغــاز او النـفط
من منـزل ام علي يف احـدى حارات الكـسرة  ..و
اخــر اسـطــوانــة غــاز حـصل علـيهــا بــسعــر ((18
الف دينار))..
* ملاذا رفعـت السعـر الى هـذا املبلغ الـباهـظ يا
ام علي؟
 لست انا املـسؤولة عن ذلك  ..انهم املسؤولونفـانـا ال اضـيف علـى سعــرهم ســوى مبلـغ الفي
دينـار ،خـاصـة اني انـتظـر الـى وقت متـأخـر من
اللــيل التـ ــسلـم ح ـصـتــي او انهــض يف بـ ــاكـ ــورة
الصباح
يف الـواقع فـان ام علـي سواء كـانت صـادقة ام ال
بــالـن ـسـبــة الــى املـبلغ الــذي تـضـيفه الــى سعــر
االسطـوانـة فــاننـا ال ميـكن ان نــوجه لهـا لـومـاً
فماذا يفعل املراقبون اذن؟

القرار اثار يف حينها موجة غضب شعبية ،لكن
الـ ـ ــرد االع ــنف و االغـ ـ ــرب صـ ـ ــدر م ــن اصحـ ـ ــاب
محطات التوزيع و بعض املسؤولني و املوظفني
الكـبــار و الــصغــار يف الــوزارة  /و كــان سـبـب ـاً يف
استقالة وزير النفط السابق ..
ردود افعـال اصحــاب محطـات التــوزيع االهليـة
و احلـكـ ـ ــوم ـي ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى القـ ـ ــرار كـ ـ ــانــت م ـث ـيـ ـ ــرة
لالستغـراب ملن ال يدرك بـواطن االمور ذلك ان
هـذا القـرار لم يـؤثـر علـى مكـاسـبهم املـشـروعـة
بـل يح ـ ـس ــنهـ ـ ــا  ..اال ان الق ـ ــرار ك ـ ــان س ـي ـ ــؤدي
بـ ــالـفعـل مع اجـ ــراءات اخـ ــرى الـ ــى احلـ ــد مـن
الفـســاد  ..و هــذا هــو سـبب ثــورتـهم عـليـه كمــا
يق ــول د .سلـيـم عـبــد الــرزاق اسـتــاذ االقـتـصــاد
ال ـسـ ــابق يف كلـي ــة االدارة و االقـتـص ــاد ج ــامع ــة
بغـ ــداد ،و م ـ ــؤلف الـكـتـب املـنـهجـيـ ــة يف وزارتـي
التربية و التعليم حالياً ...
مـ ــوضحـ ـاً ان هـن ــاك مـن وجـ ــد ثغ ــرات يف ه ــذا
الق ــرار اجهـضـت اهـم فــوائــده و هـي احلــد مـن
عـملـي ــات الف ـســاد االداري ،هــذه الـثغــرات كـمــا
يقـول د .سليـم :فتحهــا مسـؤولـون كبـار لـينفـذ
منها الفاسدون
مالعني
((مالعـني)) هـك ـ ــذا وصـفهـم ال ـ ــدكـت ـ ــور سلـيـم
ضـ ــاحكـ ـاً  ..و اردف يـعلق ((ان ش ــر الـبلـي ــة م ــا
يضحك))
مـبـيـنـ ـاً ان سـنـيـنـ ـاً ط ــواالً مـن الف ـس ــاد يف ه ــذه
الـ ــوزارة صــنعـت لـنـ ــا خـبـ ــراء يف الــتحـ ــايـل عل
القـ ــوانـني بـ ــدالً مـن ان ت ـصــنع لـنـ ــا خـبـ ــراء يف
تكنولوجيا النفط.
و اال كيف يعـرف القائمـون على هـذه الوزارة او
احلكــومــة ،ان ه ــذه الكـمـيــة مـن الـنفـط بـيعـت
بسعر حكومي و تلك بسعر جتاري.

اول واجب كلف به كان اصالح عطل بسيط
ملضخة بنزين يف محطة وقود ()...
ســالـتهـم فــوج ــدت بعـضهـم اكـثــر حـمــاســة مـن
مــديــر احملـطــة يف الــدفــاع عـن ادارتهــا و راحــوا
يـؤكـدون بـاصـرار عجـيب ان االمـور تـسيـر علـى
ما يـرام ((و الدنيـا ربيع و اجلـو بديع و الـوقود
مـتــوف ــر يف كل املـنــازل)) يف حـني يجـمـع سكــان
الوزيرية و االعظمية على وجود فساد اداري
فما احلل اذن؟
احلكومة وجدت احلل
احلكــومــة اتخــذت قــراراً مـطـلع العــام اجلــاري
يقـضي بـرفع اسعـار املـنتجــات النفـطيـة ،واحـد
من اقـوى املبررات التي سـاقتها انـذاك ملوجبات
قـرارها هو احلـد من عمليـات الفساد االداري و
تهريب النفـط الى اخلارج ،اذ ان سعـره الزهيد
يشكل حـافزاً لالجتـار به و تهـريبه .بـالطبع ان

و ت ــابع  ..بعـملـيــة ح ـســاب ب ـسـيـطــة فــان فــارق
الــسعــر بـني الــسعــريـن الـتجــاري و الــرسـمـي لـ
 10000لتر من البانزين يصل الى مليون دينار
 ..من املـؤكد انهـا تذهب الـى جيوب الفـاسدين
 ..و لـك ان تــتخــيل كــم ل ـت ـ ــراً ي ـب ـ ــاع ي ـ ــوم ـيـ ـ ـاً؟
مليـارات الدنـانيـر ،تنهب يـوميـاً و حتت حمـاية
القانون.
يتالعبون باعصابنا و يلعبون باموالنا
ام ــام محـط ــة ( )...وقف (ط ــاب ــور) ط ــويل مـن
السـيارات بانتـظار دوره  ...سألنـا املواطن امنار
عيسى الذي كان ينتظر دوره يف هذا (الطابور)
 ..كيف جتري االمور يف هذه احملطة؟
اج ـ ــابـن ـ ــا و م ـ ــا ف ـ ــائ ـ ــدة الـكـالم ،و هل يـ ـسـتــمع
املسؤولون يف وزارة النـفط الستغاثة املواطنني،

االول من نيسان رأس السنة البابلية اآلشورية

قبضة من العشب األخرض عىل مداخل البيوت

ثــم هل تـنـ ـش ـ ــر كالمـي مـن دون ت ـ ــزويق اجـبــته
نعم .ان كان كالمك موضوعياً و حقيقياً ..
ق ـ ــال  ..انـ ـظ ـ ــر ف ـ ــام ـ ــام ع ـي ـن ـيـك و ام ـ ــام اعــني
املـواطنني ميارس اصحـاب هذه احملطـة الفساد
((عـينـي عيـنك)) يف عــز الـنهــار بال حـسـيب او
رقـيب ،انـا اعـرف ان العــدد االكبــر من اصحـاب
احملـطــات يـتالعـبــون بــاعـصــابـنــا و يـتالعـبــون
باموالنا ...
و اق ــول لك بـكل صــراحــة  ..انـن ــا علــى قـنــاعــة
تــامــة بــان مـســؤولـني كبــاراً يقفــون وراء هــؤالء
الفاسدين ،و ال اعتقد انـهم يهتمون مبا تكتبه
الصحـافـة ،و ال يـخشـون مـن كشـف حقيقـتهم.
فاملثل يقول ((ان لم تستح اصنع ما شئت)).
غضب املدير

يؤكد العديد من الباحثني
(ان االجناز االعظم لالنسان
النهريني كان عندما برع
االجداد االشوريون و
البابليون يف علم الفلك و
التنجيم ،و استطاعوا رصد
النجوم و االجرام
السماوية ،و تدوين تواريخ
الظواهر مثل الكسوف و
اخلسوف و الدورات
الزراعية .اضافة ملعرفتهم
تقسيم السنة الى اشهر و
االشهر الى ايام و االيام
الى ساعات).
بداية التقومي و االسطورة

و هكـذا كـانت بـدايـة تنـظيـم التقـاومي الـسنـويـة و
معـرفة شهـور السنـة استـناداً للخـبرة املـتراكـمة يف
علم الفلك عند العراقيني القدماء.
و اختـار االشـوريـون االوال من نـيسـان ليكـون عيـد
رأس الــسنــة االشــوريــة و ذلك الميــانهـم ،وقتــذاك
بـاسطـورتني؛ اسطـورة اخلليقـة التـي بطلهـا االله
مـردوخ "اشـور يف نـينــوى" اله احلـق واخليـر الـذي
شـط ــر "يتــامــات" الهــة الـشــر الــى نـصفـني ،فخلق
منهـا السمـاء و االرض ثم االنسـان ،لتـبدأ احلـياة
عل ــى االرض و ه ــذه بـ ــايج ــاز اســطـ ــورة اخللــيق ــة
البابلية بايجاز شديد.
امــا االسـطــورة الثــانيــة فكــانت انـبعــاث (متــوز) ،و
قيامه مـن عالم االمـوات بعد احلـزن و الغم الذي
انتـاب زوجتـه عشتـار من حـكم الشـياطـني االشرار
علـى متـوز بـاملـوت ،فـيعــود االله متـوز يف الـربـيع و
منـو العـشب و الـزرع كـرمــز لبـدايـة اخلـليقـة علـى
الكـ ــون يف شه ــر نـيــسـ ــان ،و هك ــذا غ ــدا االول مـن
نـيسـان عيـداً قـوميـاً يف العـراق القـدمي او بالد مـا
بني النهرين.

مراسيم العيد

و تــذكــر املـصــادر الـت ــاريخـيــة ان مـن اهـم و اجـمل
االعياد التي احتفل بها االشوريون و التي تستمر

ملدة (( ))12يـوماً كـانت متارس فـيها جـملة شعـائر
و طقـوس ديـنيـة ،و تـسـييـر املـواكـب االحتفـاليـة ،و
اقــامــة بعـض املـس ــرحيــات الـتي ك ــانت تــرمــز الــى
ب ـ ــدايـ ـ ــة اخلل ــيق ـ ــة و م ــيالد االرض و ال ـ ـســم ـ ــاء و
االنسـان؛ و كان امللك و حـاشيته اول املـشاركني مع
ع ــام ــة الـن ــاس اض ــافـ ــة للــمه ــرجـني و املـمــثلـني و
املــوسـيقـيني .و يــدعــى عــدد مـن امللــوك يف الــدول
اجملــاورة للمـشـاركـة و تبــدأ االحتفـاالت مـن وسط
املــدينـة سـواء اكــانت بــابل او نـينـوى او آشــور عبـر
بــوابــة عــشتــار وصــوالً الــى هـيكل (اكـيتــو) و لهــذا
اصبحت االحتفاالت تدعى مبهرجان اكيتو.

الرمز و الداللة

ان احـتفاالت اكـيتو تـرمزا لـى جملـة من الدالالت
و يأتي يف مقـدمتها انها متثل رمزاً لتجدد احلياة
و االبتهـاج بغـبطـة او مـســرة التجــدد يف الطـبيعـة
ذلـك ان تفـتح الـنـب ــات ــات و ال ــزه ــور يف جغ ــرافـي ــة
العــراق تـبــدأ بـنـيـســان ،و رمــزاً لقـيــامــة و انـبعــاث
نيـسـان و انـتصـاره علـى الـشتـاء ،بـانـتصـار مـردوخ
عل ــى تـي ــامـ ــات ،مع االمـنـيـ ــة يف ان تك ــون ال ـسـن ــة
القـادمــة سنــة خيـر و بـركــة و عطـاء .امـا الـداللـة
الثـانية فـتشير الـى خلق روح االحتاد بني مـكونات
الــبالد ،و تـ ــذكـي ـ ــر امللـك و الـ ــشعـب بـيـ ــوم بـ ــدايـ ــة
اخلليقة اذا كانت القصة (قصة اخلليقة) تقرأ يف
اليـوم الرابع من االحـتفاالت ،و كذلـك بيان بعض
اجل ــوانـب ال ـسـي ــاسـي ــة والق ــان ــونـي ــة الـتـي ت ــوجـب
االن ـصـي ــاع و الــط ــاع ــة الـت ــامـ ــة للـمـلك ،لـلقـيـم و
املـب ــادئ الـعلـي ــا ،و خــض ــوعـه لاللـه املق ــدس و اداء
صالة الغفران و العهد لاللتزام بها مثل االهتمام
باملدينة و اهلهـا و احملافظة عليهـا و الدفاع عنها.

كـم ــا يـتـض ــرع امللـك لالله كـي ميــنحه الــس ــداد يف
احلكـم علــى االرض و العــالـم و النــاس و تقــديـس
العـ ــرش ،كـم ـ ــا انهـ ــا تـعق ـ ــد مقـ ــارنـ ــة بـني احلـكـم
الـ ــرسـمـي و احلـكـم غـيـ ــر الـ ــرسـمــي و الفـ ــرق بـني
االســتق ــرار و الـنــظ ــام ال ـسـي ــاســي .و الف ــوض ــى و
االضــطـ ــراب و اثـ ــرهـمـ ــا علـ ــى اســتقـ ــرار و سعـ ــادة
البشر.

بني املاضي و احلاضر

و قــد جــاء يف الــوثـيقــة الـتي زودنـي بهــا الـصــديق
االســتـ ـ ــاذ يـعقـ ـ ــوب يـعقـ ـ ــوب (فـ ـ ــان امــتـ ـ ــداد هـ ـ ــذه
االحتفـاالت الـى عـمق التـاريخ الـرافـدينـي ابتـداءً
بــالعهـد الـسـومـري و مـروراً بـاالكــدي و البـابـلي و
االشـوري ثم البـابلـي احلديـث لم يجعلـها تـنقطع
مـع فقـ ــدان هـ ــذا ال ــشعـب ل ــسل ـطــته الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة
بــسقــوط بــابل عــام  529ق .م ،اال انهــا اسـتمــرت و
تواصلت الـى املراحـل التاريخـية الالحقـة يف اطار
املمالـك الصغيرة التي اقـامها كمملـكة (الرها) يف
جـزء من بني النـهرين ،حـيث تشـاهد ،االحـتفاالت
يف الق ــرون االول ــى م ــوص ــوفـ ــة يف تعلـيـم ــات (م ــار
أدي) ،كـم ــا مجــده ــا يف القــرن اخلــامــس املـيالدي
بعـد املـسـيحيـة ،و قـد اغـضب ذلـك املطـران رابـوال
اسقف الــرهــا ،فــأمــر بهــدم هــذه املعــابــد الــوثـنيــة
االربع ــة الـتـي ك ــانـت ال ت ــزال ق ــائـم ــة حـتـ ــى ذلك
احلـني ،كـمـ ــا و ان هـ ــذه االحــتفـ ــاالت و ان تالشـت
بـالـصـورة الـتي كـانـت علـيهــا يف العهــود القـدميـة،
فــان شعـبنــا ظل يحـتفل بهــا بــاشكــال مخـتلفــة و
ظهر بعضها بغير قالبها القومي لظروف القهر و
االضطهـاد التي مـورست بحقه ،فـالـى يـومنـا هـذا
مـا زال ابنـاء شعـبنـا و خـاصـة يف القـرى يـشـرعـون

ان (الطـوابير) خالل هذه االيـام قد قلت بشكل
ملحوظ  ..اليس كذلك؟
كال يــا سيـادة املـديـر ان كـنت تـســألنـي فال اتفق
معـك و مـ ـ ــاذا ع ــن الفـ ـ ـس ـ ـ ــاد يف العـ ـ ــديـ ـ ــد مــن
محطات الوقود؟
نقلت له اراء املـواطنني و من بينهـا مشاهـداتنا
عــن مح ـط ـ ــة ( )...الـتــي ال تفــتح اب ـ ــوابه ـ ــا اال
ساعة او ساعتني يف اليوم.
فقــال نعم  ..لقـد عــاقبنـا العـديـد من اصحـاب
احمل ـط ـ ــات و وصلــت الغـ ــرامـ ــات ال ـ ــى  8ماليـني
دينــار ،لكـنهـم اكبــر مـن مبــالغ الغــرامــات الـتي
تفرض عليهم.
 هذ كارثة يا استاذ ،و ما احلل؟ال توجد لدينا مفارز للشرطة حتى نتمكن من

كان مرتضى واحداً من بني املهندسني
احملظوظني الذين حظوا بفرصة عمل يف
وزارة النفط مؤخراً ...
ب ــدوري س ــألـت م ــدي ــر احمل ـط ــة ،مل ــاذا تـبــيع ــون
البـانـزين الـى ((بـاعـة الـشـوارع)) فـيمـا ينـتظـر
املواطنون ساعات حتى يأتي دورهم؟
ح ــاول االنكــار يف الـبــدايــة ،و بــدا غــاضـب ـاً مـن
سـؤالي و قـال  ..ليس مـن حقك ان تسـألنـا هذ
السـؤال و عنـدمـا اشـرت له الـى الـشبـاب الـذين
ابـتــاعــوا الـنفـط مـن ال ـشــاحـنــة املـت ــوقفــة ،ثـم
وقف ـ ــوا يف مـك ـ ــان ل ـيـ ــس بــبع ـي ـ ــد عــن احمل ـط ـ ــة
لـيـبــيع ــوه  ..ق ــال  ..ه ــؤالء عـم ــال مـ ــاذا نفـعل
لهم!!.

ماذا نفعل لهم؟

لكـن اه ــالـي ال ــشعل ــة و اجمللــس الـبل ــدي فـيه ــا
بـالتعـاون مع املـواطنني عـرفـوا كـيف يتعـاملـون
مع امل ـســؤولـني الفــاســديـن يف محـطــة ( )...يف
املـدينـة و فرضـوا عليهـم رقابـة صارمـة ،بعد ان
عج ــزت ال ــوزارة و م ــراقـب ــوهـ ــا بح ـسـب اه ــالـي
الــشعلـة ،و متـكنــوا من احلـسـد مـن الفـسـاد يف
هذه احملطة.
و مع ذلــك يقـ ـ ــول املـ ـ ــواطــن ي ـ ـ ــوسف :ف ـ ـ ــانهــم
يـنــته ـ ــزون الفـ ــرصـ ــة لـالفالت مـن الـ ــرقـ ــابـ ــة و
يتحـايلـون علـينـا بـشتـى الـوسـائل و الـواقع ان
الـسعــر الـتجــاري و الـسعــر الــرسـمي هــو الــذي
يـسـمح لهم بــاالفالت من قـبضـة الـرقـابـة الـتي
فـرضهـا علـيهم اهــالي الـشعلـة و اخملـلصـون يف
مـجلـ ــسهـ ــا الــبلـ ــدي و بـ ــالـتـنـ ـسـيـق مع مـكـتـب
الشهيد الصدر.
ال منلك مفارز للشرطة
نقلنا هـذه احلصيلة املـؤملة من االداء واملـشاهد
الى الـسيد مـحمد العبـودي مديـر شركـة توزيع
املـنتجــات النفـطيـة فقــال :يف احلقيقــة اعتقـد

رصد جميع اخملالفني..
 طيب و ماذا بشأن محطة ()...؟ال اعتقــد ذلك  ..و هم يـبيعــون البـانــزين علـى
اصحاب املولدات ...
 لقــد رصــدنــا ،ف ــاكتـشـفنــا انهـم يبـيعــون الــىبـاعـة الـشـوارع الــذين يـبيعــون البـانــزين قــريبـاً
مـن احملـط ــة ،و يـت ــردد ال ــواح ــد مـنهـم ع ـش ــرات
املرات على احملطة كل يوم؟
اعـتق ــد انك مـتح ــامل علـيهـم  ..انه ــا محـط ــة
جيدة.
 نعم يــا سيـادة املـديـر  ..ان املـواطـنني جـميعـاًمتحاملون على الفاسدين ..
اتصلنا باملدير مرة اخرى اال انه لم يرد.
علينا أال ننسى تضحياتهم
اتـصلنـا بـاحـد املـســؤولني يف الــوزارة طلب عـدم
ذك ــر اسـمه ،و ق ــال ان م ــا ت ــذكـ ــرونه حقـيقـي ،و
لالسف ان الظــروف االمنيـة و الـسيـاسيــة التي
مي ــر به ــا الـبل ــد ،وف ــرت مـن ــاخ ـ ـاً للف ــاس ــديـن و
املـستـنفعني لـيمـارسـوا اسـتغاللهـم للمــواطن و
انــا اعــرف مـثـلك ان هـنــاك بــالـفعل مـســؤولـني
ظـالعني يف عمليات الفـساد ،و ان السيـد الوزير
يق ــوم االن يف ه ــذه امل ــرحل ــة بـتـص ــريف اعـم ــال
ال ـ ــوزارة ،و يحـتـ ــاج الـ ــى ظـ ــرف اف ــضل و ل ـ ــديه
العـزم علـى اجتثـاث الفسـاد يف هذه الـوزارة من
ج ــذوره  ..و هـن ــاك يف ه ــذه الـ ــوزارة مخلـص ــون
ضحـوا بـارواحهـم من اجـل اداء عملهـم بنـزاهـة
و اخالص و تفــان  ..و علـينــا ان ال ننـســى ابــداً
تـضـحيــاتهـم التـي لالسف يــسيء الـيهــا بعـض
املسـؤولني الـظالعـني و املتسـتريـن او العاجـزين
عن مكافحة الفساد.

رواتب دائرة الرعاية االجتامعية
للخبز و الشاي فقط!

اعداد :علي االشتر
مـن ــذ الـفج ــر الـب ــاكـ ــر بقـلع قـبــض ــة مــن العـ ـشـب
االخضـر و وضعها يف اعلى مدخل البيت يف اليوم
االول مـن نـيــس ــان للــدالل ــة علــى قــدوم الــربـيع و
بدايـة السنـة اجلديـدة و يسمـونها بـ (قـنا نيـسان)
و التي تعني مقتنيات نيسان بلغتنا االم.
و هنـاك طقـوس و رمـوز عـديـدة مـا زالت متـارس و
تستـخدم يف القـرى االشوريـة هنـا و هنـاك ،و تدل
علـى االحتفـاالت احد االيـام االثنـي عشـر  ..ففي
حفالت االعــراس و خــاص ــة الي ــوم الث ــاني جتــري
دراما متثلهـا مجموعة من احلاضرين حيث تقف
الـ ـ ــى جـ ـ ــانــب الـ ـ ــزوجــني يف ادانـ ـ ــة االخـ ـ ــريــن مــن
املـدعـوين كـاشـارة الـى امللك و امللكـة احلقـيقيني و
بعـدهـا يـسـتبـدالن بـاخـريـن عن طــريق مجمـوعـة
اخــرى فـيب ــدآن ببـث الفــوضــى و االضـط ــراب بني
الـنــاس و ادانــة مـن يحل ــو لهـم الــى ان يـتـم اعــادة
ال ــزوجـني احلقـيقـيـني  ..و هـي اش ــارة ال ــى الـي ــوم
السـابع من احتـفاالت نـيسـان عنـدما كـانت تـسلم
مق ــالـيـ ــد احلكـم ال ــى ان ــاس ع ــاديـني و شح ــاذيـن
فـيــس ــود االضـط ــراب يف الـبالد ال ــى نه ــاي ــة الـي ــوم
لـيعــود مـن بعــدهــا امللـك ،و كل ذلـك بهــدف عقــد
مق ــارن ــة بـني االسـتق ــرار و الـنــظ ــام ال ـسـي ــاسـي و
اهمية امللك يف حياة البشر ....
و اليـوم فأن االشـوريني مـا ان تسـنح لهم الفـرصة
حتى يـظهروا التـزامهم بعيـدهم القومي عـلى مر
الق ــرون سـ ــواء يف العـ ــراق او بل ــدان املـهج ــر .و يف
العـ ــراق و بع ــد انــتف ــاض ــة ع ــام  1991و يف اج ــواء
احلـرية و الـدميقراطـية الـتي متتعـت بها املـناطق
احملــررة مـن تــسلـط الـنـظ ــام يف بغــداد ،صــدر عـن
بــرمل ــان اقلـيـم كــوردسـت ــان العــراق عــام  1992قــرار
باعتبار االول من نيسان عيداً قومياً لالشوريني و
عـطلـة رسـميــة لهم ،و يـومـاً بعـد اخـر اخـذت هـذه
االحتفـاالت يف االقليم طابعـاً جماهيـرياً واسعاً و
اكثـر تـنظـيم ـاً ،و يجـري االعــداد لهــا و االحتفـال
به ــا كمــا يف عهــدهــا القــدمي و علــى مــدى (())12
يوماً.
و للـيـ ــوم االول طـ ــابـعه اخلـ ــاص و املـمـيـ ــز حـيـث
ي ـشـت ــرك االالف مـن ابـن ــاء شعـبـن ــا االش ــوري مـن
جـميع مناطق االقليم و القـادمني من احملافظات
االخـرى ،و اعداد مـن املهاجـرين و من كل االعـمار
و الشـرائح املمثلـة جلميع املـؤسسـات و الهيـئات و
املنـظمات اجلماهيرية الى جانب مشاركة ممثلني
مـن االح ــزاب و جـم ــاهـي ــر مـن ابـنـ ــاء الق ــومـي ــات
املـتـ ــآخـيـ ــة يف االقلـيـم و ت ـصــطف اجلـمـ ــوع علـ ــى
جانبي الطريق و ذلـك يف املسيرات احلاشدة التي
تخـرج عبـر الشـوارع الى احـضان الـطبيعـة و ترفع
شعــارات تعـبــر عـن االرتـبــاط بــاالرض والـتــزامهــا
بـعيــدهــا القــومي و انـتمــائهــا الــى هــذه احلـضــارة
العـريقة تـاريخاً و تـراثاً و ارادة و نضـالها من اجل
التــواصل و الـوجـود و احلـريــة للــوطن و احلقـوق
القومية املشروعة.

بغداد/اياد عطية
تصوير/نهاد العزاوي

بابل /مكتب املدى
ابــو محمــد رجل جتـاوز الـسـتني
عامـاً قال لـي لقد طـردني أبنـائي
وارغــب بـ ـ ــاحل ــصـ ـ ـ ــول علـ ـ ــى راتــب
الــرعــايــة االجـتم ــاعيــة رغـم قلـته
فهـ ــو كـ ــاف فقــط لـ ـشـ ــراء اخلـبـ ــز
والشاي واخلضراوات.
إم حسـني امرأة جتاوزت اخلـامسة
والـسـتـني قــالـت  :تعـبـت جــداً مـن
بـيع اخلـضــراوات صـيف ـاً وشتــاء و
ارغـب ب ــاحلـص ــول عل ــى راتـب مـن
الـرعـايـة االجـتمــاعيــة ألعيـش به
بقية حياتي .
حتدث االستاذ هادي جليل كاظم
مدير الدائرة( للمدى) قائالً -:
ان ق ـسـم ال ــرع ــاي ــة االجـتـم ــاعـي ــة
احـد دوائـر وزارة الـعمل والـشـؤون
االجتمـاعية الـتي لها دور مهم يف
رعــايــة احملـتــاجـني مـن مــواطـنـني
بـابل مادياً واجتمـاعياً ولها شعب
متعددة.

شعبة رعاية االسرة

ـم ـ ـ ــة يف الـ ـ ـ ــرعـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــة
وح ـ ـ ــد ة مـه ـ ـ
ـ
االج ـتـ ــم ـ ـ ــاعـ ــي ـ ـ ــة تقـ ـ ـ ــوم ب ــص ـ ـ ــرف
ـال ـ ـ ــروات ــب لـل ــع ـ ـ ــوائـل املـ ـتـعـفـفـ ـ ـ ــة
واحمل ـتـ ـ ــاجـ ـ ــة وبـ ـ ــواقـع( )120الف
دينـار للفـرد الـواحـد و( )150الف
ديـنار للـعائلـة التي أكـثر مـن فرد
من املشـمولني بـالرواتـب( العجزة
بـ ـسـبـب الـ ـشــيخـ ــوخـ ــة واملـ ــرضـ ــى
واألرامل الالتـي ليــس لهـن معـيل
وامل ـ ـ ـطـل ــق ـ ـ ـ ـ ــات الـالتـ ــي لـ ـ ـ ـ ـ ــديـهـ ــن
ـاص ـ ـ ــرون وال ـي ـت ـيــم الـق ـ ـ ــاص ـ ـ ــر
ـق ـ ـ ـ ـ
والـ ـطـ ـ ــالــب امل ـتـ ـ ــزوج وامل ـ ـس ـت ـمـ ـ ــر
وزوج ـ ـ ــة الـ ـ ـسـج ــني
ـ
ـدراس ـ ـ ــة
ـ
ـال ـ ـ ـ
ـب ـ ـ ـ ـ
واملـ ـص ـ ــابــني ب ـ ــال ـ ـشـلل ال ـ ــرب ـ ــاعــي
ـكف ـ ـ ــوفــني وامل ــتخـلف عـقلــيـ ـ ـ ـاً
واملـ ـ
واملصاب بشلل اإلطراف السفلى)
وهـن ــاك دراس ــات ل ـشـم ــول ح ــاالت
اخرى .

داران لاليتام يف احللة

واضـ ـ ــاف االس ـتـ ـ ــاذ هـ ـ ـ ــادي جل ــيل
ك ــاظـم يق ــول :يف م ــديـنـ ــة احلل ــة

داران لأليـت ــام اح ــدهـم ــا لل ــذك ــور
واالخرى لـإلناث مجهزتـان بأسرة
ن ـ ــوم وأجهـ ــزة حـ ــاسـ ــوب ومـكـتـبـ ــة
ون ـ ــوفـ ـ ــر لهــم الـ ــطعـ ـ ــام واملالبـ ــس
وتصـرف لـهم مخـصصـات يــوميـة
وهـناك سيـارات تنقلهـم من الدور
ال ــى م ــدارسهـم لغ ــرض زجهـم يف
اجملـتمع لـيكـونــوا أعضـاء نــافعني
فيه .
ونفكــر يف إنـشــاء دار لـكبــار الــسن
حيث ال تـوجـد مثل هـذه الـدار يف
ب ــابل وعـن معــاه ــد املعــوقـني قــال
مدير الرعاية االجتماعية -:
هناك معهدان للمعوقني يقدمان
ـدم ـ ـ ــات لـألطـفـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ــذيــن ال
خـــ ـ
ـ
يقــبل ـ ــون يف امل ـ ــدارس ال ـ ــرسـمـي ـ ــة
ب ـ ـ ـسـ ـب ــب ـع ـ ـ ــوقـه ــم ونـقـ ـ ـ ــدم لـه ــم
ـاع ـ ـ ــدة امل ـمـكــنـ ـ ـ ــة مــن اجـل
ـس ـ ـ ـ ـ
امل ـ ـ ـ
ـدراس ـ ـ ــة وتـ ـ ـ ــوفــي ـ ـ ــر
ـ
وال ـ ـ ـ
ال ـتـعل ـيــم ـ
امل ـسـتلــزمــات الـضــروريــة والــدوام
فــيهـ ــا شـبــيه بـ ــالـ ــدوام بـ ــاملـ ــدارس
الـ ــرسـمـيـ ــة وبـ ــاشـ ــراف بـ ــاحـثـ ــات
اجتمـاعيـات متخـصصـات يف علم
النـفس وتـربيـة األطفـال املعـاقني
وأضــاف املــديــر قــائالً :لــدينــا دار
حضـانـة تقـبل األطفـال مـن عمـر
سنة ولغاية  4سنوات .
وقـ ـ ــالــت الـ ـ ـس ــت تغـ ـ ــريـ ـ ــد هـ ـ ــادي
مـســؤولــة شـعبــة األســرة وب ــاحثــة
اجتماعية:
تشـرف وحـدة رعـايـة األسـرة علـى
تـوزيع الرواتب اخلـاصة بـالرعـاية
االج ـت ـم ـ ــاع ـيـ ـ ــة وفق الـ ـض ـ ــواب ــط
املع ـت ـمـ ـ ــدة مــن ق ـبـل وزارة الع ــمل
وال ـش ــؤون االجـتـم ــاعـي ــة وت ـشـمل
الفئـات التـي ذكرهـا السـيد مـدير
الرعايـة االجتماعية وبعد دراسة
ح ـ ــال املــتق ـ ــدمــني وال ـت ـ ــأك ـ ــد مــن
أحقـيتـهم لهـذه الــرواتب مـن قبل
الـبــاحـثـني االجـتـمــاعـيـني .وتــوزع
حـ ـ ــال ـي ـ ـ ـاً روات ــب علـ ـ ــى أك ـثـ ـ ــر مــن
( )9500أسرة

