6

PEOPLE AFFAIRS

العدد ( )735األربعاء ( )2آب 2006
NO. (735) Wed. (2) August

يف صلب املوضوع

يف وزارة الرتبية اجراءات

التعيني بحاجة اىل اعادة نظر
من نـافلـة القـول اننـا يف العـراق وعلـى جـميع
االصعــدة نحصـد يف الـوقت احلـاضـر مـا زرعه
النـظام السابق من نـبات ثمرة الشـر والتفرقة
والـفوضـى العـارمة والـسبب معـروف للقـاصي
والـداني بـان مـؤسـات الـدولـة العـراقيـة ربـطت
جـمـيعهــا بــشخـص صــدام ف ــان حكـم م ــزاجه
والتـفت الـى مـؤسـســة من املـؤسـســات عمـلت واجـتهـدت
الجلـه ال الجل املواطـن وان اوالها ظهـره ركدت وفـسدت
مياهـها .وجاءت فترة مـن الفترات قامت فيهـا مؤسسات
ودوائــر حكــوميــة مفـصلـة كــالثــوب علــى مقــاس اشقــائه
واقربائـه وعندما تخـلوا عنها تـخلت بدروها عـما منوط
بها من مهمات.
مــا يهم ان االمـور علــى نطـاق
عبد الزهرة املنشداوي الــدولــة كــانـت جتــرى بـصــورة
مـ ـ ــرجتل ـ ــة فـال تخـ ـط ـي ــط وال
ما يهم ان وزارة بــرامج وال دراســة مــستـقبـليــة
لـعمل هـذه املـؤسـســات .ومنهـا
التربية بدال من املـؤسـســات التـربـويــة املتـمثلـة
ان تضع ضوابط بـ ــوزارتـي الـتـ ــربـيـ ــة والـتـعلـيـم
العالي.
الستيعاب ما
االشك ــالي ــة فيـهمــا ان مــاضخ
اليهمـا من معلمـني ومدرسني
ميكن استيعابه
واصح ــاب شه ــادات علـيــا فــاق
من افواج
احل ــدود وط ــاق ــة االسـتـيع ــاب
املتقدمني
لديـهما .فـاالمور كـانت جتري
لشغل الوظائف وفق املـزاج فــالقـائـد الـضـرورة
ال يتـورع حينهـا عن فتح كـلية
التدريسية بدأت وحـت ــى جـ ــامع ــة جملـ ــرد طلـب
بتطبيق خطة ال تـلـ ـمـ ـيـ ـ ـ ــذ م ــن ع ـ ـ ـشـ ـيـ ـ ـ ــرتـه او
حاشيته او يعمد الى التدخل
نعتقد بانها
يف ش ـ ــروط معـتـم ـ ــدة لقـبـ ــول
مدروسة
الـ ــطالب ف ـيـ ـ ــرفـ ـ ــد الــكل ـيـ ـ ــات
وتعطي مساحة واجلــامعــات بـطلـبــة هـم فــوق
ال ـطـ ــاقـ ــة االسـتــيعـ ــابـي ـ ــة فال
واسعة يف احتكار تخ ـطـيــط مـ ـســبق وال دراسـ ــة
الوظائف لفئات علـميـة بـاالحـتيـاج ويف الـوقت
الـذي يتـم فيهـا تخـريج افـواج
او اشخاص
مـن املـعلـمـني واملـ ــدرسـني مـن
بعينهم
الـكلـي ــات واملعــاه ــد تكــون فـيه
وزارة الـتــربـيــة مـت ــوقفــة يف قـطــاع بـنــاء املــدارس لـتجــد
نفـسهـا آخـر االمـر امـام مـشكلـة خـريجـني ال حصـر لهم
وال عــدد ،فئــة منهـم ليــست بـالقـليلـة تــشكك الـوزارة يف
تأهيلها بـسبب الكليات االهليـة املسائيـة التي دفعت بها
هـذه الـكليـات املـؤشــر عليهــا غيـر ايجــابيـة مـن النــاحيـة
الت ــأهيـليــة لــذلـك عمــدت الــى تفـضـيل طـلبــة الكـليــات
النهارية واحلكومية على وجه اخلصوص.
مـ ــا يهـم ان وزارة الـت ــربـي ــة ب ــدال مـن ان تــضع ض ــوابــط
السـتـيع ــاب مـ ــا ميكـن اسـتـيع ــابه مـن اف ــواج املـتق ــدمـني
لــشغل الــوظــائـف التــدريــسيــة ب ــدأت بتــطبـيق خـطــة ال
نعتـقد بانـها مدروسـة وتعطي مسـاحة واسعـة يف احتكار
الوظائف لفئـات او اشخاص بعينهم اذ ان الوزارة صارت
تعتمـد علـى تـأييـد املـدرسـة علـى الشـاغـر الـذي يتـوجب
فـيـه عل ــى ط ــالـب الـتعـيـني احل ـصـ ــول علـيه مـن م ــدي ــر
املدرسة بصورة شخصية ممـا يعطي انطباعا بان الوزارة
ال متتلك تـصوراً كـامال وليـس لديـها فكـرة واضحة عـما
حتتاجه املدارس من معلـمني وإال كيف تعمد الى اجراء
غيـر مـأمــون يف بلــد وصلـت فيه قـضيــة الفـسـاد االداري
الى اعلى مراتبها.

شؤون الناس

لقاء سريع مع مسؤول

رغم الوضع األمني ..كهرباء الكرخ مستمرة يف تنفيذ خططها
بغداد /املدى

لقاء صفحة شؤون
الــن ـ ــاس الــيـ ـ ــوم مع
ال ـ ـ ـ ــسـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــد صـالح
اسمـاعيل مـديـر اعالم تـوزيع
مــنـ ــطق ـ ـ ــة كهـ ـ ــربـ ـ ــاء الـكـ ـ ــرخ
لــن ـ ــس ـ ـ ــأله عــن س ـ ـ ــر تفـ ـ ــاقــم
م ـ ـشــكل ـ ـ ــة انق ــطـ ـ ــاع ال ـتــيـ ـ ــار
الكهـربـائي يف مـنطقـة الكـرخ
قـيـ ــاسـ ــا بقـ ــاطع الـ ــرصـ ــافـ ــة
فأجاب:
 ت ــوج ــد يف مـنــطقـ ــة الك ــرخوبع ــض اجـ ـ ــزائه ـ ــا مـ ــشـ ـ ــاكل
امـنـيـ ــة ال ميكـن مــن خالله ــا
قيـام فرق العـمل باملهـام التي
يتوجب القيام بها من تبديل
محــوالت ورفع جتــاوزات ومــا
الـ ـ ــى ذلـك مــن امـ ـ ــور اخـ ـ ــرى
بينمـا اغلب مناطق الرصافة
تع ــد مـن املـن ــاطق امل ـسـتـتـب ــة
امـنيــا تــستـطـيع فــرق العـمل
الـ ـتـجـ ـ ـ ــوال فـ ـيـهـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــان
وممـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ـ ـ ــة الـع ـ ـمـل الـ ــتـ ــي
تقتضيه احلـاجة ما ذكرته ال
يعـنـي بــان مــديــري ــة كهــربــاء
ال ــكـ ـ ـ ـ ـ ــرخ قـ ـ ـ ـ ـ ــد تـخـلـ ــت عـ ــن
واجبـاتهـا ال بــالعكـس لــدينـا
م ـ ــوظفـ ــون ال يـتـ ــوانـ ــون عـن
الـقــي ـ ـ ــام ب ـ ـ ــاعــم ـ ـ ــالـهــم رغــم

احملــاذيــر االمـنـيــة ويـنفــذون
ال ــواجـب ــات الـتــي كلف ــوا به ــا
بـامانة وشجاعة اجلميع هنا
ال يتوانى يف تقدمي ما ميكن
تقدميه للمواطنني.
* م ــاذا عن الـتجــاوزات علــى
اخلـطــوط الكهـربــائيـة الـتي
تكثر حولها الشكاوى؟
 لقـ ـ ــد قـ ـ ــام كـ ـ ــادرن ـ ـ ــا بعـ ـ ــدةحــمالت يف مـن ــطقـ ــة الـكـ ــرخ
مـ ــن اجـل رفـع ال ـ ـتـجـ ـ ـ ـ ــاوزات
عـل ـ ـ ــى خـ ــط ـ ـ ــوط الـ ـ ـش ـبـك ـ ـ ــة
الكهـربـائيـة فلقـد متت ازالـة
م ــا يق ــرب مـن  64279ح ــال ــة
جتـ ـ ـ ــاوز وصـ ـ ـ ــادرت مـالكـ ـ ـ ــات
املـ ــديـ ــريـ ــة مـ ــا يـ ــزي ـ ــد علـ ــى
 231345مــت ـ ــر ًا مــن االسالك
املـسـتخــدمــة يف مــا يعــرف بـ
(اجلـ ــطالت) اض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ال ـ ـ ــى
الـ ـ ــوق ـ ـ ــوف علـ ـ ــى  85حـ ـ ــالـ ـ ــة
تالعب مت ابطـالها .ايـضا يف
مج ـ ــال آخ ـ ــر فـلق ـ ــد ق ـ ــامــت
مالكـ ــات املـ ــديـ ــريـ ــة بـن ـصـب
 1913مقـيـ ــاسـ ـ ـ ًا كهـ ــربـ ــائـي ـ ـ ًا
جديد ًا وتبديـل ما يزيد على
 1364مقياس ًا عاطالً.
* اسـتهالك وعــطل العــديــد
مــن احمل ـ ــوالت م ـ ــا ال ـ ــذي مت

بشأنه؟
 ل ـ ـ ــديــن ـ ـ ــا خـ ــط ـ ـ ــة يف ه ـ ـ ــذااجل ــانب مـن اجل الـتعــويـض
عـن احملـ ــوالت الـكهـ ــربـ ــائـيـ ــة
ال ـتــي حتـ ـ ــدث له ـ ــا اع ــط ـ ــاب
نـتــيج ــة احلـم ــول ــة ال ــزائ ــدة
ال ـتــي تــتح ـمـله ـ ــا مــن ج ـ ــراء
جتـ ـ ــاوزات بع ــض امل ـ ــواط ـنــني
فلقــد مت نـصـب  10محــوالت
ت ــوزيع ذوات سعــات مخـتلفــة
وصيـانــة وتبــديل  74محـولـة
وايــض ـ ــا تـب ـ ــديـل  6مح ـ ــوالت
اخــرى ذوات سعــات مخـتلفــة
ايضا.
* هل لديكم مشاريع منجزة
او مـخـ ـ ــطـ ـ ــط الجن ـ ـ ـ ـ ــازه ـ ـ ـ ـ ــا
مستقبالً؟
 لدينا  13مـشروعا كهربائيادخل ض ـمــن خــطـ ـ ــة الق ـ ـســم
املـدنـي لعـام  2006وقـد اجنـز
العــمل يف  5م ــش ـ ــاريع مــنهـ ــا
ت ـ ـ ـ ـ ــأه ـ ـيـل ورش ـ ـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـصـل ـ ـيـح
احملــوالت الـتـي نحـن بــامــس
احلــاجــة الـيهــا يف مـثل هــذه
ال ــظ ـ ــروف واي ــض ـ ــا مـ ــش ـ ــروع
ت ــاهـيل م ــوقع املـتـنـبـي ال ــذي
خ ــص ــص ك ــمق ـ ــر مل ـ ــدي ـ ــري ـ ــة
الصيانة والتشغيل.

هيكل ملستشفى بني الصحة والداخلية
هيكل مبستشفى املعوقني يف جانب الكـرخ  /حي الرسالة صار هاجسا يؤرق سكنة مناطق حي
االعالم والـشبـاب والرسـالة االولـى والثـانيـة والشـرطة الـرابعـة اخلامـسة بـسبب اتخـاذه مأوى
للغـربـاء الـذين حـولـوهـا الـى محــال لبيع املـواد االنشـائيـة واملـواد االوليـة للـسيـارات ومحطـات
لـغسيـل السيـارات بعد جتـاوزهم علـى شبكـات امليـاه التي تـزود هذه املـناطق وتـسببـوا بشحـتها.
املطلوب ان تسـارع وزارة الصحة الى اكـمال هذه البـناية لضـرب عصفورين بحجـر واحد البعاد
املـتجــاوزين اوال ولـتقـومي اخلـدمـات الـصـحيــة لهــذه املنــاطق الــواسعـة واحملـرومــة من املـراكـز
الصحية .واهالي املـنطقة يودون لو ان احد املسؤولـني يف وزارة الصحة او الداخلية يطلع على
املواطن /عمار حسن
حال االوضاع يف بناية هذا املستشفى .

بلدية منطقة بغداد اجلديدة وهذا املواطن
املـواطن عــدي الســوداني من
مـن ــطق ـ ــة بغـ ــداد اجلـ ــديـ ــدة
تتحـدث رسـالـته عن عـمليـة
التنـظيف الـتي تضـطلع بهـا
دائـرة بلـديـة بغـداد اجلـديـدة
ويـ ــرى مـن جـ ــانـبـه ان تقـ ــوم
الـبل ــدي ــة بـطـ ــريق ــة واخ ــرى
علـ ــى حـث املـ ــواطـنــني علـ ــى

ض ـ ـ ـ ــرورة الـ ـتـقـ ـي ـ ـ ـ ــد بـجـ ـمـع
نفـايـاتهـم التـي يطـرحـونهـا
داخل اوع ـيـ ـ ــة او بـ ـ ــاك ـيـ ـ ــاس
وتـنــذرهـم بــوجــوب االلـتــزام
بـ ـ ــذلــك الن بعـ ــضهــم صـ ـ ــار
يلـقي بالـنفايـات امام مـنزله
وسط الشارع وبصورة ال تنم
عن ذوق.

هاتف معطل
ص ــا حـب ال ه ــاتف ا مل ــرقـم
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواط ـ ـ ـ ــن
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ح ـمـ ــي ـ ـ ــد عـ ــب ـ ـ ــد ال ـ ـ ــرزاق
يـشكـو عطل هـاتفه م نـذ
ثال ث ـ ــة اش هـ ــر ويـتـمـنـ ــى
علـ ـ ــى وزارة االتـ ـصـ ـ ــاالت
اصالحه.

أزمة غاز يف الديوانية جترب ربات البيوت إىل اخلرب يف تنانري الطني
الديوانية  /باسم الشرقي
تعيش هـذه األيام مـحافظـة الديـوانية
أزمــة وقــود خــانقــة أثــرت كـثيــراً علــى
أهـالي الـديـوانيـة فبعـد أزمـة البـانـزين
والكــاز املـسـتعــصيــة ،حـلت أزمــة الغــاز
ضـيف ـاً جــديــد علــى أزمــات املـشـتقــات
الـنفــطي ــة التـي أثقـلت كــاهل امل ــواطن
الـعـ ـ ـ ــراق ــي كـ ـثـ ـيـ ـ ـ ــراً خـالل الـعـ ـ ـ ــام ــني
املنصـرمني ،فقـد وصل سعـر اسطـوانـة
الغـ ـ ــاز يف الـ ـ ــديـ ـ ــوان ـي ـ ـ ــة خالل األيـ ـ ــام
األخيـرة إلــى  15000ألف دينـار بعـدمـا
انتعـش بيعهـا يف السـوق السـوداء عبـر
جتـ ـ ــار الف ـ ــواحـ ــش ال ـ ــذيــن بق ـ ــوم ـ ــون
بتهـريب حـصص املـواطنـني وبيعهـا يف
السـوق السـوداء بأسعـار خيـاليـة تفوق
سعرهـا القانـوني بخمـسة عشـر ضعفاً
(املـ ــدى) الــتقــت بعـ ــدد مـن املـ ــواطـنـني
وربـات البـيوت واسـتفسـرت منهـم حول
األسـبــاب الـتـي أدت إل ــى ارتف ــاع أسعــار
اسـطــوان ــات الغــاز ومــا هـي األســالـيـب
الـتـي اسـتخ ــدمـت كـب ــديل السـط ــوان ــة
الغاز ،فـكانـت أولى املـتحدثـاث السـيدة
(حـن ــان محـي) رب ــة بـيـت الـتـي ق ــالـت:
الول مـ ــرة مـنـ ــذ فـتـ ــرة ط ـ ــويلـ ــة جـ ــداً
الـديـوانيـة تعـاني من أزمـة غـاز وتصـور
إن سعــر اسـطــوان ــة الغــاز يـتــراوح اآلن
ب ــني  10ألـف إلـ ـ ـ ـ ــى  15ألـف والنـ ـ ـ ـ ــرى
سيـارات الغـاز الـتي تقـوم بتـوزيع الغـاز
عبـر اجمللـس البلـدي أال مـانـدر ،وفتـرة
ت ــوزيع الغــاز محــدودة وبعــدهــا تغــادرا
ل ـ ـس ـيـ ـ ــارات مـك ـ ـ ــان اجمللـ ــس ال ــبلـ ـ ــدي
والنـعـل ــم ك ــم اس ـ ـطـ ـ ـ ــوانـ ـ ـ ــة بـقـ ـي ــت يف
الــسيــارة ،أض ــافت الــسي ــدة حنــان :أنــا
اآلن اسـتـب ــدلـت تـنـ ــور الغ ــاز ب ــالـطـني
واخبــز بـه ،كمــا أنـني اسـتبــدلـت طبــاغ
الغاز (باجلولـة) ألننا من عائلة فقيرة
ال تـستـطيع أن تقـوم بـشــراء اسطـوانـة
غــاز ب  1500ألف دينــار كل أربعـة أيـام،
أمـا املــواطنــة (أم علي) ربــة بيـت ايضـاً

فقـالـت :يف احلقيقـة أزمـة الغـاز وكـافـة
أزمــات املـشـتقــات الـنفــطيــة تـتحـملهــا
وزارة الــنفــط واحلـك ـ ــوم ـ ــة الع ـ ــراق ـي ـ ــة
بـالـدرجـة األســاس ،ألنهــا لم حتــد من
ظاهرة الفساد اإلداري يف مفاصل هذا
اجملال احلـيوي ممـا جعل الـفوضـويني
واجلـ ــشعــني جت ـ ــار ال ـ ـس ـ ــوق ال ـ ـس ـ ــوداء
ي ـسـتغلــون األزم ــات ونقـص امل ـشـتقــات
النفـطيـة وبــالتــالي يقـومـون بــإشعـال
النـار يف سوقها ،وباحلـقيقة نحن نقوم
كل أسبوع بتبـديل ثالث اسطوانات غاز
بـ ـ ـ ــأسـعـ ـ ـ ــار تـ ـتـ ـ ـ ــراوح ب ــني  8000إلـ ـ ـ ــى
12000الـف لالسـ ـط ـ ـ ــوان ـ ـ ــة ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــدة
ب ــال ـس ــوق ال ـس ــوداء عـب ــر أح ــد ه ــؤالء
التجـار مـضطـريـن ألننـا عـائلـة كـبيـرة
متـكونـة من  20فـرداً ،ولكن نقـول أعان
اهلل الـفق ـيـ ـ ــر ،ونـ ــطلــب مــن اخـ ـ ــوت ـنـ ـ ــا
املـ ـ ـسـ ـ ــؤولــني يف احلـكـ ـ ــوم ـ ـ ــة احملل ـيـ ـ ــة
بـتـضـيـيق اخلـن ــاق علــى جتــار ال ـســوق
ل ـس ــوداء وردعهـم بــأق ـس ــى العقــوبــات ،
املــواطن (سـالـم علـوان) ســائق تكــسي:
يقــول أزم ــة البــانــزيـن أرهقـتنــا كـثيــراً
خالل ال ـسـنـتـني األخـي ــرتـني واعـت ــدن ــا
عل ــى إره ــاصـ ــاتهـ ــا ،ولكـن أزمـ ــة الغ ــاز
أضـافت لـنا هـماً جـديد كـوننـا أصحاب
عـ ــوائل ،ت ـصـ ــور أنـنــي أضع اس ـطـ ــوانـ ــة
الغ ـ ــاز يف (الـ ـسـي ـ ــارة) وعـن ـ ــدم ـ ــا أق ـ ــوم
بــالتـزود بـالـوقـود أتـوجه بــاملبـاشـر إلـى
معمل الغـاز وأقـوم بـالـوقـوف يف طـابـور
تبديل قـناني الغـاز الذي يفـتح وينظم
حــسب مــزاج املـســؤولـني يف املعـمل ،مع
العلم ان شقيق وقريب صديق املسؤول
واملـ ــوظف الـب ـسـيــط يف املعــمل يـ ــدخل
بكل رهـاوة إلـى املـعمل بـسيــارته ويقـوم
بتبديل اسطوانة الغاز خالل  10دقائق
بع ــد ان يق ــوم ب ــوضع اسـط ــوانـ ــاته مع
سـي ــارات وكالء الغــاز الــذيـن ي ــدخلــون
لتـسلم حـصصهـم من الغــاز!! ،نطـالب
بوضع حل ملعـاناتـنا ويف احلقيقـة أزمة

استشارات قانونية
* املواطن نـور ياسر مـن مدينة ا لـشعب يسأل يف
ر ســا لـته عـن احل كـم ا ل ــذي مي كـن ان يـص ــدر بحق
صـديق له كان ي قـود سيار تـه الشخص يـة وانحرف
ب هـا جـان بـا ً و خـرج عـن خط ا لـس يــر ف صـدم صـب يـا ً
ك ـ ــان يـقف ا م ـ ــام داره ب ع ـ ــد ان ا جـت ـ ــاز ا ل ـ ــر صــيف
باجتاهه.
 رسالة ا ملـواطن وسؤاله الذي ض مـنه فيها تذكران صــديقه ان حــرف عن خـط س يــره ع نــد ق يــادته
سيارته الشخص يـة ففقد السي طـرة على مقودها
فـاج تـاز الر صـيف ودهس ص بـي ا ً كـان يقف يف باب

امل ـ ـش ــتقـ ـ ــات ال ــنفـ ـط ـيـ ـ ــة والــكهـ ـ ــربـ ـ ــاء
سـتجـعلـن ــا نـفق ــد صـب ــرن ــا ،امل ــواطـن
(حامد مسافر) املسؤولني يف احملافظة
علـى وجه اخلصوص مـسؤولي مجلس
حملافظة يتحـملون االخفاقات الكبيرة
يف تـ ـ ــوف ـيـ ـ ــر احلـ ـ ــاجـ ـ ــات االسـ ـ ــاس ـيـ ـ ــة
لل ـم ـ ــواط ـنــني ح ـيــث ي ـ ـس ـت ـ ــوجــب مــن
املسـؤولني النـزول إلـى الشـارع ومعـرفـة
األسبـاب احلقيقـية لـيأخـذو الكل دوره
احلـقيقـي ويتـحمل مـسـؤولـيته كــاملـة
دون الـلجـ ـ ــوء إلـ ـ ــى ال ـت ـبـ ـ ــري ـ ـ ــر املق ــنع
والـ ـ ــوق ـ ـ ــوف مع امل ــتفـ ـ ــرجــني فـ ـ ــأزمـ ـ ــة
الـب ــان ــزيـن خـلفـت أزمـ ــة الكـ ــاز والك ــاز
خلـف أزمة الـنفط والـنفط خلـف أزمة
الغـاز وأخشـى من اليـوم الـذي سنفقـد
فــيه كل امل ـشـتق ــات الـنفـطـي ــة ،واقـت ــرح
عمـل بطـاقـات خـاصـة بـالـوقـود حـسب
البطـاقة التمـوينية علـى العوائل ويتم
ال ـتـ ـ ــوزيع ع ـب ـ ــر جل ـ ــان م ـ ــشهـ ـ ــود له ـ ــا
بـ ــالـنـ ــزاهـ ــة م ـ ــرشحـ ــة مـن املـ ــواطـنـني

نفسهـم  ،من جهته قـال العقيـد (فالح
ك ــرمي شـمخـي) آم ــر الق ــاطع ال ـس ــابع
حلمـاية املـنشـآت النـفطيـة حملافـظتي
ال ــدي ــوانـي ــة والـنـجف  :إن م ـس ــؤولـي ــة
مالحقة مهربي املنتجات النفطية هي
من مـســؤوليـة رجـال الـشـرطـة ونـحن
علـى الـرغـم من محـدوديـة مهــامنـا يف
هــذا األمــر أال أننــا استـطـعنــا الـقبـض
عل ــى ع ــدد كـبـي ــر مـن مه ــربـي ال ــوق ــود
وبـدورنــا قمنـا بتـسليـمهم إلـى اجلهـات
اخملتـصـة ،وكــانت أخـر عـمليــة لنــا هي
القـب ــض علـ ــى سـيـ ــارات حــمل كـبـيـ ــرة
مـحملـة بــأكثــر من  300اسـطـوانـة غـاز
مغ ـط ــاة يف أح ــد املـ ــزارع الق ــريـب ــة مـن
معمل غـاز الديوانية ومت تـسليمها إلى
رجـال الـشـرطـة ،مـشيـراً إلـى إن رجـاله
ي ــسع ــون دائـمـ ـاً إل ــى احمل ــاف ـظـ ــة عل ــى
انسـيابيـة التوزيع بـشكل عادل يف كـافة
محطـات الـوقـود ومعـامل الغـاز حـسب
حدود مسؤولياتنا.

سعر قنينة الغاز وصل الى  20الف دينار  ..بائع اهلي للغاز السائل

ضيف العدد :احملامي
الدكتور محمد عباس السامرائي

داره ف قـت لـه .كل ذلك يـجعل مـن امل تـهم مــر تـك بــا
فعال خـاط ئـا ً خــالف فيه ا نـظ مـة وب يـا نـات ا ملـرور
ا ملـتـعل ق ــة بـتـنـظـيـم ا ل ـسـي ــر اال م ــر ا ل ــذي يـصـبح
ف عـله فـيه مـح ك ــو م ــا ا م ــا ب ــا لـف ق ــرة ا لـ ــراب ع ــة او
ا لـثــا نـيــة مـن قــا نــون ا ملــرور و فـي ه ــا مي كـن احل كـم
ع لـ ــى ا ملــت هــم ب عـ ـشـ ــر او ســبع سـنـ ــوات س جــن مع
دفعه غـرا مـة مــال يـة لــذوي اجمل نـى ع لـيه ويف كل
اال حــوال يـب قــى ال قــول ال فـصل ق ــاضي ا حملـك مــة
طــا ملــا ان اال حــا طــة بــا حلــاد ث ــة وع بــر ر ســا لـته ال
يفي بـشكل تام من و جـوب دراستها درا سـة وافية
ومن كل جوانبها.

عامل فني يصلح عطالً يف احدى احملوالت الكهربائية يف حي االعظمية ببغداد  ..أمس

رسالة العدد

جلان اعادة املفصولني  ..ماهلا وما عليها

زارنــا يف مقـر اجلـريـدة احـد
املفـ ـص ـ ــولــني ال ـ ـس ـي ـ ــاس ـيــني
حـامال شكـواه ومفـادها بـانه
من الـعنــاص ــر التـي اتهـمهــا
الـن ـظـ ــام الـبـ ــائـ ــد مبعـ ــاداته
واتـه ـ ـمـه بـ ـ ـ ـ ــاالش ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراك يف
انــتف ـ ــاض ـ ــة ع ـ ــام  1991مم ـ ــا
اض ـ ـط ـ ـ ــره لـلـه ـ ـ ــروب وت ـ ـ ــرك
وظــيفـتـه بعـن ــوان مـ ـس ــاع ــد
مخـتبـر يف صحـة محــافظـة
النجف بعـد ان ترك عـائلته
وعـائلة شقيقه الـذي اعدمه
الـ ـنـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــام يف وق ــت س ـ ـ ـ ــابـق
وبـالتـحديـد عام  1982وبـعد
ال ــتغ ـي ـيـ ـ ــر الـ ـ ــذي حـ ـ ــدث يف
العراق تقدم مع من تقدموا
مـن اجل اعـ ــادته ل ــوظـيفـته
ال ـ ـسـ ـ ــابق ـ ــة ب ـ ــاع ـت ـب ـ ــاره مــن

املفـ ـص ـ ــولــني ال ـ ـس ـي ـ ــاس ـيــني
فـحـ ـ ـ ــول ــت صـحـ ـ ـ ــة الـ ـنـجـف
مع ــاملــة اع ــادته للــوظـيفــة
ال ــى وزارة الــصح ــة يف شه ــر
كانـون الثـاني مـن عام 2005
بعــد اسـتـيفــاء مـتـطلـبــاتهــا
مـن وثـ ــائق ومـ ـسـتـنـ ــدات يف
الــوزارة وعنـد مـراجعـته لهـا
اخـب ـ ــروه بــنق ــص املع ـ ــامل ـ ــة
وانه ــا بح ــاج ــة ال ــى ت ــأيـي ــد
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــه قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد وقــع ع ـل ـ ـ ـيــه
االضطـهاد وقـد تسـاءل هذا
املواطن.
كـيف يـت ـسـن ــى له احلـصــول
عـلى وثيقـة او مسـتند يـؤيد
اض ـ ـطـه ـ ـ ــاده وهـل ان جل ـ ـ ــان
اع ـ ــادة املف ـص ـ ــولـني يف وزارة
ال ـ ـصـحـ ـ ـ ــة وغـ ـيـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ــا م ــن

الوزارات لـديها مـعلومـة بان
ن ـظ ــام ص ــدام ميــنح وثــيق ــة
اضـطهــاد ملن يـضـطهــده من
ضحاياه؟!!
ك ـ ـ ــذلـك تـ ـ ـس ـ ـ ــاءل ان اغـل ــب
االحـزاب املوجـودة يف العراق
يف الـ ــوقـت احلـ ــاضـ ــر كـ ــانـت
غائبـة عن السـاحة العـراقية
وان االشـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراط عــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
املـف ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـ ـس ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاسـ ــي
باحلـصول عـلى تـأييـد منـها
مجـافٍ للواقع الن اضـطهاد
الـنـظ ــام الـب ــائ ــد ت ـشــمل كل
العــراقـيني الــسيــاسـي وغيــر
الـسيــاسي وان مـن مثل هـذا
االجــراء اعـطــى لـبعــض من
االح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب اسـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـغـ ــالل
املفـ ـصـ ـ ــولــني ب ـت ـنـ ـظ ـي ــمهــم

اسـتـمـ ــارة انـتـمـ ــاء لـلحـ ــزب
مق ـ ــابل مـنـحهـم الـتـ ــأيـيـ ــد
ال ــذي ت ــؤكـ ــد علـيه الـلج ــان
وهنــاك ج ــانب مـهم يـتمـثل
يف اليه اخـتيـار جلـان اعـادة
املـف ـ ـص ـ ـ ــول ــني واحـ ـت ـ ـ ـس ـ ـ ــاب
خـ ـ ــدمـ ـ ــاتهــم ال ـ ـسـ ـ ــابقـ ـ ــة اذ
يــحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدث ان يف وزارة م ـ ـ ــن
الـ ـ ــوزارات ان جتـ ـ ــد يف هـ ـ ــذه
اللجنـة اعضـاء لـيسـوا علـى
وفـ ـ ـ ــاق مـع احلـ ـ ـ ــزب مـ ـ ـ ــانـح
الـتـ ــأيـيـ ــد فـيـقفـ ــون مـ ــوقف
املعـ ــارض او ايج ــاد الـ ــذرائع
لــتع ـطـيـل املعـ ــاملـ ــة لـ ــذلـك
يـسـأل ان كــانت جلـان اعـادة
املفصـولني قـد مت انتقـاؤهـا
وتـأهيلهـا بعيـداً عن محيط
السياسة واالحزاب؟

يف املوصل :تراكم نفايات

حال الطلبة يف العطلة الصيفية

وتكاثر حرشات

ك ــانـت العــطل ــة ال ـصـيفـي ــة ولـم ت ــزل ف ــرص ــة كـبـيـ ــرة للــطلـب ــة
باعتبـارها متـنفسا وحـيدا لهم بعـد اشهر من الـسهر واملطـالعة
مـن خالل ن ــاد ي ــدخل ــون آلـي ــة او م ـســبح يعـيـنهـم عل ــى ح ــرارة
الصـيف الالهبـة او مـركـز ثقـايف ميـارسـون هـوايـاتهـم فيه اونـاد
ريـ ــاضــي يقــضـ ــون فــيه اوقـ ــات ف ـ ــراغهـم او ميــن علــيهــم االهل
يتـذكـره سفـر الـى احـدى العـواصم القـريبـة من العـراق هـذا اذ
ك ــان راتـب االب يـكفـيه لــش ــراء علـب ال ــدخ ــان او تعـبـئ ــة خ ــزان
سـي ــارته ب ــالـبـن ــزيـن او حـصـ ــوله عل ــى قـنـيـن ــة غ ــاز ه ــذه احالم
مـشـروعـة للـطبلــة يف جمـيع العـالـم فمـا بــالك اذا تبـددت هـذه
االحالم يف حلظـة وطلب منـك االهل ان تفترش احـد االرصفة
لتبـيع السكـائر وتعـينهم علـى سد رمق العـائلة ومـا هو احلل؟.
اذا سمعتم شبابـاً يتجاذبون احلديث يف سيارة الكية فهم طلبة
انهوا اخر امتحان يف احدى الكليات.
احملرر

لفـيف من اهـالـي منــاطق الفــاروق واملكـاوي ورأس اجلـادة يف
مدينـة املوصل ينـاشدون بلـدية املـوصل برفـع اكوام النفـايات
واالوس ــاخ الـتـي ت ــراكـمـت يف ازق ــة تـلك املـنـ ــاطق مـن ــذ فـت ــرة
طـويلـة ويـشيـرون فيهـا الـى انبعـاث الـروائح الكـريهـة وتكـاثـر
احلـشــرات الضـارة نـتيجـة لـتجمع االوسـاخ ممـا يـؤثـر يـشكل
جـ ــدي علـ ــى صح ــة امل ــواطـنـني يف تـلك املـنـ ــاطق خ ـص ــوص ــا
االطفــال ال ــرضع اذ ان عــدداً مـن االمــراض بــدأ بــاالنـت ـشــار
بـيـنهـم ومـنه ــا االلـته ــاب ــات املـتـن ــوع ــة يف اجله ــاز الـتـنف ـسـي
واجللد.

العيـن اخلفيـة
على قدم وساق
رغم نـفي املـســؤولـني انتـشــار ظــاهــرة تعـقيـب املعــامالت الــرسـميــة
مقابل ثمن فان العملية جتري داخل دوائرهم على قدم وساق.
بال شوارع
اذا ق ـطـع كل م ــرك ــز ش ــرط ــة ووزارة وم ــؤس ـس ــة ش ــارع ــا مـن ش ــوارع
العاصمة فانها ستصبح بعد فترة وجيزة بال شوارع.
حيتان
احلـيتـان الـضخمـة ال تقـتصـر علــى العيـش يف احملـيطــات والبحـار
فــالبعـض منهـا مـوجـود علـى االرض واسـتطــاب العيـش يف الـوزارة
الفالنية يلتهم ما يلتهم من وراء منضدته.
مما يؤسف له
ممــا يــؤسـف له ان بعـض افــراد ال ـشــرطــة يف وزارة الــداخلـيــة صــار

اليسـدي خـدمـة ملـواطن إال مبقـابل وخـاصـة املـواطنـني ممن ابتلـوا
بخطف ذويهم.
يحصل هذا
بعــض االح ـ ــزاب واجلهـ ــات املـتــنفـ ــذة يف احملـ ــاف ـظـ ــات واالق ـضـيـ ــة
اقـتصـرت خــدمتهـا علــى ممن يـنتـسـب اليهــا من خالل املـســؤوليـة
الـتـي انـيـطـت بهــا .يف حـني ان تقــدمي اخلــدمــات ال ي ـسـتـثـنــى مـنه
م ــواطن دون آخــر وهــذا مــا يحــصل يف مجــال تــوزيـع قنــانـي الغــاز
وغيرها من االمور.
استمارة
دعـت اجلهــات امل ـســؤولــة م ــوظفـي الــدوائــر املـنحلــة مل ــراجعــة هــذه
اجله ــات مـن اجل تــسلـم اسـتـم ــارات مللـئه ــا لغ ــرض االح ــال ــة عل ــى
التقـاعـد .مـنتـسبـو هـيئـة الـتصـنيع العـسكــري لم يــرد لهم ذكـر يف
حني ان الهيئة منحلة وال توجد أية اشارة بخصوص وضعهم.

