
7  يف احلدث احمللي
LOCAL EVENTS

كشف العراقي

صايف الياسري 

الـعــــــــراقـــيــــــــون خــــــــارج اطــــــــر االحــــــــزاب
والتـنظـيمـات واحلـركـات الـسيــاسيـة يف
مجـــــالـــــسهـــم العـــــامـــــة واخلـــــاصـــــة، يف
نـواديهـم ومنتـديـاتهم ويف املقـاهـي التي
عـادت جتمعهم من جـديد حـول خبر او
حــدث مـهم بـــدأوا يفقـــدون الكـثيـــر من
خــيـــــوط الــثقــــــة بهــــــذه اجلهــــــة او تلـك
ويتحـدثــون بصـوت عـال عن بـرامجهـا وعمـا
حـــصلــت علــيه والــبعــض يـــســتخـــــدم كلـمــــة
)مـالـفطـته(، مبعنـى انهـم يعيـدون كـشـوفـات
حـــســــاب مـنـــــذ االن لهـــــذه اجلهــــات حتــصـي
علـيهــا انفــاسهـا وكـلمــاتهـا ووعـودهــا وتقـارن
بني خـطــابهــا بــاالمــس )قبـيل االنـتخــابــات(
وخـطــابهــا اليــوم وتــستـشــرف خـطــابهــا غــداً
وفقاً للخط البياني الذي رسمته سلوكياتها
عقـب االنتخـابــات والقطـاعـات التـي نشـطت
فـيهــا واالخفــاقــات او الـتقــدم الــذي حققـته
وبـنـــاء علـــى هـــذه الكــشـــوفـــات يـتـنـــدر بعـض
العـراقيني مبـا سيفعلـه وزير حـقوق االنـسان
اذا مـا اصبح غـدا وزيراً للـدفاع واذا مـا متكن
وزير الكـهرباء او وزيـر النفط او غيـرهما من
تــطــيهــــر وزارتــيهـمــــا مــثلـمــــا فـعل عــــدد مـن
الــوزراء ثم حـولـوهـا الــى اقطــاعيـات او قالع
اليـــســمح بــــدخـــــولهــــا إال لــــذوي الـبــــاجــــات
املـنتـميـة الــى كتلـة الـسيـد الـوزيـر فمـا الـذي
سيفعله الـسيـد الـوزيـر اذا مـا استبـدلت غـدا

حقيبة وزارته بحقيبة وزارية اخرى؟ 
هل يـتبـادل الـسـادة الــوزراء بنـايـات وزاراتـهم
واسمــاءهــا فحــسب ويـنقل كل وزيــر عــشيــرة
املـــــوظفـني اخلــــاصـــــة به الــــى بـنــــايـــــة وزارته
اجلــــديــــدة؟ وكــيف سـيـتـمـكـن وكــيل وزارة او
مـــديـــر عـــام مـتخـصـص يف بـــرامـج االسكـــان

والــــتـعــــمــــيـــــــــــر
واملقــاوالت من
مـــكــــــــــــافـحــــــــــــة
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض

ـــــــــــــســــــــــــــــــارس او ال
الفــــســـــاد االداري،
ــــــــــــنــــقــــل ام ســــــــــــت
العـــشـيـــــرة بغــض
الـــنـــــظـــــــــر عـــمـــــــــا
سيـحدث ما دامت
هـــنــــــــــاك جـهــــــــــات
عــــــــديــــــــدة ميــكـــن
الـقــــــــــاء تــــبـعــــــــــات
االخـفــــــــاق عـلــــــــى
عــاتقهـا بـسهـولـة،
كـــسلــطــــة القـــوات
متعـددة اجلنسـية
وخاليـــا القـــاعـــدة

النـائمـة واملـستـيقظـة ومـافيـا الـنظـام البـائـد
ومافيا برمودا وجزر الواق واق. 

العراقيـون اعدوا كشـوفاتهم ومـا فقدته وزارة
او جهـــة لـم تــــربحـه وزارة او جهـــة اخــــرى بل
على العكس ما تخسره هذه الوزارة او اجلهة
يــــأخــــذ مـن رصـيــــد اجلـمـيـع فهـم يف عــــرف
العــراقـيـني )حكــومــة( مبعـنــى انهـم جـمـيعــا
يـتحملـون مسـؤوليـة االخفـاق يف هـذا املـوقع
او ذاك والـعـــــــراقـــي مـحـق يف هـــــــذا فـــمـــــــوقـع
املسؤولية حصة اجلميع وحقيبة اية وزارة ال
تضع بـرنـامجهـا مبعــزل عن البـرنـامج العـام
لكل احلكـومـة، بـرنـامج املـنظـومــة املتكـاملـة
ومع ذلك فهــو مييــز بني هـذا الـوزيـر او ذاك
مــن خـالل رصـــــــده لــنـــــشـــــــاطـه وفـــــــاعـلــيــتـه
واخالصه وامـــانـتـه ونكـــرر الـكلـمـــة االخـيـــرة
عــــدة مــــرات فلـلعــــراقـي جتــــربــــة مــــريــــرة مع
اصحــاب املــراكــز ومـــواقع املــســؤولـيــة طــوال
اربعني سنـة مضت واكثر. كشف العراقي هذا
يعـــــــده العــــــراقـــي دون امالء مــن احــــــد ودون
مــوقف مـسـبق بــسبـب من انـتمـاء طـائـفي او
عـــرقي او حـــزبي وامنــا هــو كــشف يفــرزه راي
عام لـيس ملـا يريـده العـراقيـون وحسـب وامنا
ملــــا يجـب ان تـكــــون علــيه االمــــور يف العــــراق
املــــــأمــــــول. فـهل ســـتحــــســب الـــــشخـــصــيــــــات
واالحـزاب والقـوى الـسيـاسيـة الفـاعلـة اليـوم
على الـساحـة العراقـية حـساب هـذا الكشف،
ام سـتـبقــــى علـــى حــســـابــــاتهـــا الـتـقلـيـــديـــة،
حـسـابــات اخلنــدق واخلنــدق املقــابل املـضـاد

لتفقد القدرة على رؤية اخلصم الثالث؟ 
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هل يتبادل السادة
الوزراء بنايات
وزاراتهم
واسماءها فحسب
وينقل كل وزير
عشيرة املوظفني
اخلاصة به الى
بناية وزارته
اجلديدة؟  

العدد )663(الثالثاء)9( آيار2006

NO (663)Tus. (9) May

ــــــدأت عــمـلــيــــــات اســتـهــــــداف ب
االطبــاء بعــد فتــرة وجيــزة من
سقــوط النـظــام الـســابق اال ان
هـذه الظـاهرة اتـسعت واتـخذت
شـكالً مـنـظـمـــاً يهــدد بـتــدمـيــر
الــنـــظــــام الـــصحـــي يف العــــراق
نــتــيـجــــــة لـهـجــــــرة الـكـفــــــاءات
الــطـبـيـــة مـن االخـتــصـــاصـــات
النــادرة الــى اخلــارج خــوفـــاً من

التهديدات بالقتل.
اهداف مكشوفة.

يقـــول الـــدكـتـــور صـــادق عـنـــاد
الــطبـيب يف مــستــشفــى االمــام
علـي يف مـــديـنـــة الــصـــدر: كـنـــا
نعـتقــد ان االطـبــاء سـيكــونــون
بعــيــــديــن عــن اجلــــرائــم الــتــي
ــــون يف يــتعـــــرض لهــــا املــــواطــن
العــراق، الن عـملـهم االنـســـاني
سيمنع عـنهم هذه االعتداءات،
لـكــن املــــؤسـف انهــم اصـــبحــــوا
هـدفاً واضحـاً وسهالً ومكشـوفاً
للقـتلـة. مـا اريـد ان اذكــره اننـا
نعـمل بــأنـســانيــة ولــسنــا جــزءاً
مـــن اي صـــــــــراع ســـيـــــــــاســـي او
طــــــــائـفـــي ان وجــــــــد فـلـــمــــــــاذا

نستهدف؟.
ـــا ال وقـــال الـــدكـتـــور صـــادق أن
اعتقـد ان وزارة الصحـة متتلك
االمكــانـــات حلمــايــة مالكــاتهــا
الـطـبيــة، لـكن تـسـليـط الـضــوء
علــى هــذه الـظــاهــرة قــد يــدفع
ــــى حتـــمل جــمـــيع االطــــراف ال
مـســـؤوليـتهــا يف احلفــاظ علــى
ارواح وحـياة االطـباء الـذين كل
هــمهــم وجهـــدهـم يـنــصـب مـن
ــــاة الـنــــاس وان اجـل انقــــاذ حـي
ــــــاك مــــــواطــنــني مــــــرضــــــى هــن
بحــاجــة الــى خــدمـــاتهـم الـتـي
يقــدمــونهــا بال متـييــز ملـــواطن

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الى الـدفاع عن انفسهم معتبراً
ان ذلــك حـق مـقـــــــــدس تــكـفـلـه

الشرائع والقوانني.
مسؤولية الوزارة

امــا د.عمـار الـصفـار الــوكيل يف
وزارة الـصحــة فقــد اكــد اهـميــة
ان تتـولـى الــوزارة وبجهــد ذاتي
حـمــايـــة مالكـــاتهــا الـطـبـيــة يف
حـــــال عــــــدم تعـــــاون االطـــــراف

االخرى.
وقــال اننــا لن نـستـسـلم لهـؤالء
القتلـة ولن نـستـسلـم للظـروف
وسـنعـمل قــدر املــسـتـطـــاع علــى
ــــا بعـــد ان الـــدفـــاع عــن انفـــسـن
واجهـت جهـــودنـــا صعـــوبـــات يف
تــامـني احلـمــايـــة لالطـبــاء مـن

اجلهات املعنية باالمن.
وقـال الـصفـار مـن حق االطبـاء
ـــوا بحـمـــايـــة النهـم ان يــطـــالـب
يتـعرضـون يومـياً الـى التهـديد
وان البلد يستنـزف عقوله على
ايدي مجرمني قتلة تهدف الى
افراغ البلد من ادمغته احلية.

جهود ولكن
ــــون يف وزارة الـــصحــــة املـــســــؤول
قـالـوا انهـم سيقـومـون بحمـايـة
ـــاء بعـــد تـصـنــيفهـم الـــى االطـب
ثالث درجــات، الــدرجــة )أ( وهم

ــــون يف ــــذيـــن يعـــمل ــــاء ال االطــب
االختـصـاصــات النـادرة وهـؤالء
سيـتم تــوفيــر حمـايــة اجبـاريـة

لهم.
ــــــذيــن ــــــاء صــنـف )ب( ال االطــب
يعمـلون يف املـستـشفيـات املهـمة
والـــذيـن يـــشعـــرون بـــالـتهـــديـــد
ـــــــؤمـــن لـهـــم وهـــــــؤالء ســـــــوف ت

احلماية حسب طلبهم.
امـا الـدرجـة )جـ( وهـم االطبـاء
املقـيمــون او الــذيـن يعـملــون يف
الـعيـــادات االستـشــاريــة وهــؤالء
سيـتم تــوفيــر احلمـايـة المــاكن

عملهم.
واقتـرحت الوزارة فـتح العيادات
االسـتشـاريـة يف املـستـشفيـات او
ــــــاء يف مجـــمعـــــات جـــمع االطــب
طـبيـــة ليــسهل تـــوفيـــر حمــايــة
جمــاعيـة لهـم غيـر ان الــدكتـور
ــــاد يعــتقـــد ان هـــذه صـــادق عـن
احللـول على اهميتهـا فانها لن
متـــنـع عـــمـلـــيـــــــات اســـتـهـــــــداف
االطـــبـــــــــاء ويـعـــتـقـــــــــد ان امـــن
االطبـاء جـزء من امن اجملـتمع
فـمتـى تـوفـر االمـن واالستقـرار
وسـيطـرت الـدولـة علـى الـوضع
حتقق االمـن جلميع املـواطنني

وبينهم االطباء.
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واغـتيــال االطبــاء ودفعـهم الــى
الهجرة.

مبـينـاً ان الــذين كـانـوا يـقتلـون
العـراقـيني سـراً وبـاملئـات يـوميـاً
او يــدفنــونهـم احيــاءً يف املقـابـر
اجلمـاعية بعـيداً عن االعالم او

منــظمــات حقــوق االنـســـان هم
انفـسهم الذين ميـارسون القتل
ـــــوضــــــوح.. انهــم االن جهـــــراً وب

اعوان نظام صدام.
ويــــســتــــــدرك اخلــــــزاعــي هــــــذه
العـمليات تـشير جـميع الدالئل
ـــــــى ان اجلـهـــــــة الـــتـــي تـقـــــــوم إل
بــتـــنفــيــــذهـــــا جهــــة مــنـــظــمــــة
ومحـتــرفـــة ولهــا بــاع طـــويل يف
ممــارســـات القـتل واالخـتـطــاف
النهــا تقــوم بعـملهـــا وفق جهــدٍ
اسـتخـبـــاري مـنـظـم ال تخـطـئه
عني مراقـب متفحص لعـشرات
العـمليـات الـتي نفـذهـا هـؤالء،
لـقــــــــــد شـجـع هــــــــــذا الــــــــــوضـع
عصـابـات اجـراميـة علـى ابتـزاز
االطـبــاء وخــطفهـم واملــســاومــة
ـــــــــــى حـــيـــــــــــاتـهـــم مـــن اجـل عـل

احلصول على املال.
احلق املقدس

ــــــــذي ادان هــــــــذه اخلــــــــزاعـــي ال
اجلـــــــــرائـــم واصـفـــــــــاً ايـــــــــاهـــــــــا
بـالـوحـشيـة وعـدهـا انهـا تهـدف
الى تـدميـر العمليـة السـياسـية
والــــدميقـــراطـيـــة اجلـــاريـــة يف
الـبالد عـبـــر تـــرويـع العـــراقـيـني

وبينهم االطباء.
دعـــا االطـبـــاء يف الـــوقـت نفــسه
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اجلرائـم.. د.عبد االمـير شكك
ـــــة املــنـــشـــــآات بـجهـــــود حــمـــــاي
 (F.P.S)وقـدرتهم على تـوفير
ـــاء واملالكـــات احلـمـــايـــة لالطـب
الـصحـيــة مـن عـملـيـــات القـتل

واالختطاف التي تطولهم.
قـال املديـر: ال استـطيع ان اثق
باحلـمايـة التي يـوفرهـا هؤالء
الـرجـال.. انـهم لم يـثبتـوا بعـد
ــــا ان نــثـق بهــم جــــدارة جتـعلــن

متاماً.
يف احــصـــائـيـــة قـــدمــتهـــا وزارة
الصحة اشارت الى ان اكثر من
80 طـبـيـبـــاً قـــد تعـــرضـــوا الـــى
القـتل بـعمـليـــات منــظمـــة كمــا
قـتل 140 من املالكات الـصحية
االخـرى واشــارت االحصـائيـات
الــى ان املئـات مـن االطبـاء قـد
هــــــاجــــــروا نــتــيـجــــــة تـلـقــيـهــم

تهديدات بالقتل.
من املسؤول؟

ـــــاح احلـــســنــي ـــــدكــتـــــور صــب ال
الـــــــــــــــــــــوكـــــــيـــل االداري يف وزارة
الـصحـة القـى املـســؤوليـة علـى
ـــــة ــــــاملعـــــادي جهـــــات وصـفهـــــا ب
لـتــطـلعـــات الـــشعــب العـــراقـي
ومـــرتـبــطـــة بـجهـــات واجـنـــدة
ـــســـتهــــدف افــــراغ خــــارجــيــــة ت

العراق من علمائه.
احلـسيـني قـال: هـؤالء ثـروة ال
ــــة ـــسهــــول ميـكــن تعــــويـــضهــــا ب
مــشـيــراً بـــذلك الــى الـكفــاءات
الـعلـمـيــــة ذات الــتخــصــصــــات
ــــــــذيـــن هــــــــاجــــــــر الـــنــــــــادرة وال

معظمهم الى اخلارج.
غـير ان عـامر اخلـزاعي الـوكيل
الفـنـي يف وزارة الـــصحــــة كــــان
واضحــــاً وهـــــو يحـــــدد اجلهــــة
ــــــة عـــن اخـــتـــطــــــاف املـــــســــــؤول
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ـــاء الـــذيـن لــم يهـــاجـــروا االطـب
وقـرروا البقاء يف العـراق وجدوا
طـــرقـــاً للـــدفـــاع عـن حـيـــاتهـم..
بـعضهم فـضل البقـاء يف منـزله
وتـــرك عيــادته لــسكـــرتيــره لـكي
يقــوم بنقل املـرضـى الـيه تبـاعـاً

بطريقة يتفق عليها مسبقاً.
ــــــذيـــن اغـلـقــــــوا اخــــــرون مـــن ال
ـــوا الــبقـــاء يف عـيــــاداتهـم فـــضل
املـستـشفيـات التـي تتـوفــر فيهـا

حماية امنية جيدة.
الدكتـور قاسم الـدوري الطبيب
يف مـــسـتـــشفـــى ابـن الـبـيــطـــار
يــسـتقـبل مـــراجعـيه يف غـــرفـــة

عمله يف املستشفى.

لكن استمـرار اعمال الـعنف قد
ــــالـقلـــيل املــتـــبقــي مــن ـــــدفع ب ت
الكفـاءات الطـبيبـة النـادرة الـى

خارج القطر.
عمليات علنية

ــــــــى وزارة الــــصـحــــــــة تـعـــمـل عـل
حمــايــة مالكــاتهــا الـصـحيــة يف
قبل ايام اقامـت ندوة للحد من
عمليـات االغتيـال واالختـطاف

التي يتعرض لها االطباء.
الـــدكـتـــور عـبـــد االمـيـــر اخملـتـــار
مديـر مدينـة بغداد الطبـية بدا
غــاضـبــاً وهــو يـصف احملــاوالت
الـتي تــستهــدف االطبــاء وكيف
ان عمليات خـطفهم واغتيالهم
جتـــري يف وضح الـنهـــار دون ان
تــسـتـطـيع اجهــزة االمـن القــاء
ـــى مـــرتـكـبـي هـــذه القـبـــض عل
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اخر.
البحث عن االمان

اصــبح الـــشعـــور الـــذي يـنـتـــاب
ــــاء وهــم يـــــرون زمالءهــم االطــب
يـتـــســـاقــطــــون بفـعل عــملـيـــات
اخلـطف واالغـتيـال هـو الـبحث

عن االمان.
فـــالعـــديـــد مـنهـم هـــاجـــروا الـــى

خارج القطر.
ـــــــدوري ـــــــدكـــتـــــــور مـــــــزهـــــــر ال ال
اخـــتـــــصــــــــــاص امــــــــــراض االذن
واحلـنجرة واحـدة من الـكفاءات
الــطـبـيــــة املـــشهــــورة يف مجــــال
تخـصصهـا اغلق عيـادته يف حي

املغرب وهاجر خارج العراق.

يقـول رزاق كسـار لقـد اجـرى لي
الـــدكـتـــور عـملـيـــة نـــاجحـــة قـبل
اربـع سنــوات وانــا مــواظـب علــى
مـراجـعته كل مـا اعـرفـه عنه انه
هـاجر الـى اخلارج، لقـد احلقت
هجـرة هــذا الطـبيـب وغيــره من
االطـبـــاء االكفــاء، ضــرراً بـــالغــا
بـاملــواطنـني العـراقـيني املـرضـى
الـذيـن هم بـامـس احلـاجـة الـى
خـدمــات وعطـاء خيـرة االطبـاء
ـــا العـــراقـيــني، ويقـــول رزاق.. ان
ــــاء اعـــتقــــد ان احلـق مع االطــب
الــذين هـاجــروا النهـم اصبحـوا
ــــة مجــــرمــني حتــت رحــمــــة قــتل
اليتـوانون عن ارتكـاب جرائمهم
ـــــذيــن ـــــاء ال حــتـــــى بـحق االطــب
ــــة انـــســــانـيــــة ــــون يف مهـن يعــمل

عظيمة.
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متى يوقف مسلسل اغتيال االطباء؟
مقتل 220 طبيباً ومالكاً طبياً وهجرة العشرات الى خارج الوطن

بغداد/اياد عطية

وكيل وزير الصحة: هناك جهات معادية للوضع
اجلديد مرتبطة بجهات واجندة خارجية تستهدف

افراغ العراق من علمائه

تقسيم االطباء الى ثالث فئات لغرض
حمايتهم واحدة اجبارية وثانية اختيارية وثالثة

حماية العيادات

سامر العزاوي مبرمج كومبيوتر يقول: 
تعــود عمليـة ادخـال اجهـزة الكـومبيـوتـر
مـجـــــــال الـعــمـل الــــصـحـفــي مـــــــواكــبـــــــة
لـتحـــديـث مجـمل اعـمــــال القــطـــاعـــات
االخـرى التـي امسـت تعتمـد علـى اجناز
اعــمـــــــالهــــــا بــــشـكـل كلـــي علـــــــى اجهــــــزة

الكومبيوتر. 
اوراس محـمـــد مهــدي مـصـمـم صحفـي

يقول: 
علـى صعيـد العمل يف مجـال التصـميم
الصحـايف فقد ساهم هـذا اجلهاز بنقلة
كــبــــــرى ادت الــــــى انـخفــــــاض تـكــــــالـــيف
الـطبـاعـة وبــالتـالـي انتـشـار املـطبـوعـات
وسهـــولـــة احلــصــــول علــيهــــا او االطالع
عـلـــيـهــــــــا عـــبــــــــر شـــبــكــــــــة املـعـلــــــــومــــــــات

)االنترنيت(. 
سليم جواد منضد صحايف يقول: 

حتـولت من الـضرب علـى االلة الطـابعة
الــــى العـمـل علــــى جهــــاز الكـــومـبـيـــوتـــر
بـصفة منـضد صحـايف. والفارق بيـنهما
كبيـر لصـالـح اختصـار اجلهـد والـزمن..
لقــــــد اضــــــاف لـــي العــمـل علـــــــى جهــــــاز
الـكــــومـبـيــــوتــــر عـنــصــــر االطـالع علــــى
مستجـدات االوضاع احملليـة واالقليمية
والــــدولـيــــة الــــى جــــانـب كـم كـبـيــــر مـن
املـعلومـات العامـة التـي طورت قـابليـاتي

الذهنية الى حد كبير. 

سعره بني 80-150 دوالراً وجهـاز بانتيوم
)2( يــتـــــــراوح سعــــــره مــــــا بــني 180-150
دوالراً ومـــــا بــني 200-250 دوالراً جلهـــــاز

نوع بانتيوم )3(. 
امـا اجهـزة الكـومـبيـوتـر املـستخـدمـة يف
الـتصمـيم الطـباعـي فيبلغ سعـر اجلهاز

الواحد منها نحو )3000( دوالر. 
اهمية التدريب 

يقول يوسف يعقوب مراد صاحب محل
بيع وصيانـة اجهزة الكومبيوتر يف شارع

الصناعة: 
تــــشهـــــد ســــــوق اجهـــــزة الـكـــــومــبــيـــــوتـــــر
بـاستمـرار دخول انـواع جديـدة من تلك
االجهـزة بـشقيهـا اجلـديــدة واملسـتعملـة
وهـذه احلـال تـدفع الـى املنــافسـة بـشكل
يــــــؤدي الــــــى تـخفــيــــض االسعــــــار. امــــــا
الـعازفـون عن شـراء تلك االجهـزة منهم
يف الغــــــالـــب فهــم الــــــذيـــن ال يجــيــــــدون

التعامل معها. 
هـنــــا تكـمـن اهـمـيـــة االطالع والـتـــدريـب
علـى تلك االجـهزة فـالتقـدم السـريع يف
مجــال العلــوم اخملـتلفــة، يــوجـب ايجــاد
برامج تدريب مجانية يف اجهزة االعالم
املــرئيـة واملــسمـوعـة واملـطبـوعـة تــوطئـة
لـلـــتــــــــدريـــب الـعـــمـلـــي الــــــــذي يـجـــب ان

تتصدى له جهات ال تبغي الربح. 
الصحافة والكومبيوتر 

بــــديع كــــامل عـبـــد الـــوهـــاب  –صـــاحـب
محل بيع اجـهزة الكومبيوتر يف منطقة
الكـرادة يقـول:  تشهـد عمليـات استـيراد
وبـيع اجهـزة الكـومـبيـوتـر ازدهـاراً كـبيـراً
جـراء ارتفـاع معـدالت الـطلب علـى تلك
االجهـــــــزة الـــــــذي جنــم عــن انـخفـــــــاض
اسعارها بـشكل كبير. اذ بـدأ هذا اجلهاز
بـــــاحــتالل مـــــواقع مــتقـــــدمـــــة يف اغلـب
مفـــــاصل االعــمـــــال الخــتـــــزالـه اجلهـــــد
والـزمن بشكل قـياسي.. واجلـانب االخر
الـذي يدفع الى اقتنـاء تلك االجهزة ما
تقــدمه شـبكـــة املعلــومـــات )االنتــرنـيت(
من خـدمـات للمـشتـركني علـى اختالف
اعمارهم وحتصيلهم العلمي مما زاد يف
مـبـيعـــات بـطـــاقـــات خـــدمـــة االنـتـــرنـيـت
بــشـكل كـبـيـــر رغــم شكـــوى العـــديـــد مـن
املـواطنني مـن ارتفاع اسعـارها اذ يعـتمد
كـم كـبـيــــر مـن الـــطلـبــــة يف مــــذكــــراتهـم
وبـحوثهم على جهـاز الكومبيـوتر حسب
مـواصفاتهـا كالسـعة والسـرعة ومسـاحة
الذاكرة ونوعية ملحقاتها وموديالتها. 
امــا منـاشـيء تلك االجهــزة فهي غــالبـا
مـــا تكــون صـيـنـيــة وتـــايلـنــديــة وكــوريــة
وتـايوانيـة كونهـا رخيصـة الثمن مقـارنة
بـاالجهزة املصنـوعة يف اوربا او امـريكا..
وتـتــــراوح االسعـــار مـــا بـني 80-70 دوالراً
لـلجهــــاز. فجهـــاز بـــانـتـيـــوم )1( يـتـــراوح

تـشهـد جتـارة اجهـزة الكــومبيـوتـر رواجـاً
واسعاً بعـد تزايد الطـلب عليها من قبل

املؤسات والشركات احلكومية. 
امنار عبد اللـطيف سعيد صاحب محل
امنــــار لـبـيـع اجهــــزة الـكــــومـبـيــــوتــــر يف

منطقة املنصور يقول: 
بـــــــدأت بعـــض الــــــدوائــــــر واملــــــؤســــســــــات
احلكـومية استخـدام اجهزة الكومـبيوتر
يف ادارة اعمــالهــا، اواخــر الـثمـــانيـنيــات

من القرن املنصرم. 
وتـطلب االمـر شهـوراً من لـدن العـاملني
عليه ملعرفة طـريقة العمل واستخالص
الـنتائج.  ففي البـداية اقتصـر االهتمام
على برامج كتـابة النصوص من برنامج
)وورد( ثم شــاع استخـدامه تــدريجيـا يف
مجــــاالت اخــــرى مــن العــمل كــــانــظـمــــة
احملــاسـبــة والــرقــابــة وخـــزن املعلــومــات
والـتصـميم الـطبـاعي. إال ان اغـلب تلك
االجـهــــــــزة مت اســـتـــيــــــــرادهــــــــا مـــن قـــبـل
الشـركـات واملــؤسسـات احلكـوميـة بـشكل
مبـاشر او غير مباشر.. فبعد 2003/4/9
تغـيــر احلـــال ومتكـن القـطــاع الـتجــاري
اخلــــاص مـن االســتفــــادة بـــشـكل كـبـيــــر
عنـدمــا الغيـت اغلب الـرسـوم املفـروضـة
علـى الـسلع املـستــوردة بضـمنهـا اجهـزة

الكومبيوتر التي نستوردها. 
ارتفاع معدالت الطلب 

الرأي الثالث

عدد من املسلحني كانوا
يترصدون الدكتور حسني

الشريفي الطبيب يف مستشفى
اجلراحات يف مدينة الطب وعندما

خرج من منزله كانوا متهيئني
ليصبوا نيران اسلحتهم نحو

الشريفي بعد ان اعترضوا  سيارته
يف اثناء توجهه الى العمل.

عادة ما يتم اختطاف االطباء ثم
جتبر عوائلهم على دفع فدية
نقدية، لكن الشرطة تعثر على

جثثهم ملقاة يف الشوارع
بعد ايام من دفع الفدية.

أجهزة احلاسوب وفرت اجلهد والزمن وتؤسس جليل خمتلف
الصحفيون وطلبة اجلامعات أكثر الشرائح استخداما للحاسوب

بغداد/كاظم موسى 


