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مــــواطـنــــة اخــــرى جــــاءت مـن
احملـافظـات اجلنـوبيـة الجراء
عمـليـة لـطفلهــا وبعـد اجـراء
الفحــوصـــات االبتـــدائيــة لهــا
طــــولـبـت بــــدفع الـتــــأمـيـنــــات
الـبـــالغـــة ملـيـــونـــاً و 250 ألف
ديـنــــار حـيـث فــــوجـئــت بهــــذا
املـبـلغ الـكـبـيــــر لـكـــــونهــــا مـن
عائـلة تعيش على دخل يومي
اليــــزيـــــد علــــى 3 االف ديـنــــار
ملـلــمــت اغـــــــراضـهـــــــا وغـــــــادرت
املستـشفى اخلـاص وهي تردد
عــــبــــــــــارة اهلل هــــــــــو الــــــــشــــــــــايف

واملعايف..
حــاالت اخــرى جتعل الــدمــوع
تــنـفـــــــر مــن عــيــنــيـك عــنـــــــوة
وتــرجتف لهـا اوصـال اجلــسم
ومتــــزق نـيــــاط الـقلـب مــنهــــا
مـريـض بــاع كل اغـراض بـيته
وجعـل اطفــــــالـه يفــتــــــرشــــــون
االرض حتـــــــت ســقــف بـــــــيـــــــت
قـــــــــــــدمي وبـعـــــــــــــد رقـــــــــــــوده يف
املــــســتـــــشفــــــى عــــــدة اســــــابـــيع
اجـــــريــت لـه العــملــيـــــة ومتــت
بـــنـجـــــــاح وعـــنـــــــدمـــــــا جـــــــاءوا
لـيـبـــاركـــوا له جنـــاح العـملـيـــة
بـكــــى وقـــــال جنحـت عــملـيــــة
علــى حسـاب بيع مـستلـزمـات
الـبـيـت وتــــأمـني احـتـيــــاجــــات
اطفالي ياليتني لم افعلها..

مــــــــراجـع اخــــــــر يـحـــمـل اوراق
التحـليالت املــرضيــة واشعـات
الـفحــص بقـي واقفـــاً طــــويالً
امــام غــرفــة الــطبـيب اجلــراح
وعندما سـأله احدهم ملاذا لم
تـــدخل غلـبـته الــدمـــوع وبكــى
وقــال الأريــد اجــراء العـملـيــة
النـــي لـــم اســـتـــــطـع ان اوفـــــــــر
ثــمـــنهــــــا وعلـــيه نـــــدعـــــو وزارة
الـصحـة الـى ان تـأخـذ دورهـا
وتنـتهج نهجــاً غيـر الــذي هي
فـيه وتــؤلف فــرقــاً للـتفـتيـش
لالطالع علـى سيـر اخلـدمـات
الـــصحـيــــة يف املـــسـتــــشفـيــــات
احلـكــــومـيــــة وتــــأمــني اجهــــزة
الفحـص كـــالـــرنـني واملفـــراس
ـــــــــــــار واالشــعـــــــــــــة والـــــــــــســـــــــــــون
ومــــســـتلــــــزمــــــات الــتـحلـــيالت
املــــرضـيــــة يف كل مـــسـتـــشفــــى
وجتـــنـــب املـــــــريــــض اســـتـغـالل
الـعــــيــــــــــادات اخلــــــــــاصــــــــــة ذات
االثـــمــــــــان الـعــــــــالـــيــــــــة الـــتـــي
اليــسـتـطـيـع دفعهــا وحتــديــد
اجــور العـمليـات واخلـدمـة يف
املـــسـتـــشفـيــــات االهلـيــــة مبــــا
يــتـــــــوافق وحــــــاالت املــــــرضــــــى
املاديـة وبهذا تكـون قد كـسبت
رضــــا اهلل واملــــواطـن واعــتقــــد
بـــــــــأن مـــن يــكـــــــســـب هـــــــــذيـــن
الـــــرضـــــاءيــن يــــــدخل اجلــنـــــة
اليــس هكــذا يــاوزارة الـصحــة

املوقرة.
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نفـسه امــام امـــرين امــا املــوت
وامــــا احلـيــــاة، املــــوت بـــسـبـب
عــــــدم وجــــــود الـعالج الـكــــــايف
وعــــطـالت اجـهـــــــزة الـفـحــــص
بـــــســبـــب تقـــــــادمهـــــــا او بفـعل
فـــــاعل اضــــافــــة الـــــى انعــــدام
االهـتمــام والعنـايـة بـاملــريض
نـــــــاهــيـك عــن املـــضــــــــاعفـــــــات
والــتلــــوثــــات الـتـي حتــــدث اذا
مـااجــريت له عـمليـة النعـدام
الــرعــايــة الـصـحيــة )بـبالش(
والتعـرض لسـوء املعـاملـة من
قــبـل املـالكـــــــات الـــــــوســــطــيـــــــة
وتغـيـيـــر االدويــــة بغـيـــرهـــا ان

وجدت.
واذا اراد املـــــريـــض ان يعــيــــش
فـعلــيه بـيـع كل مــــاميلـك مـن
مـقـــتـــنـــيـــــــــات بـــيـــتـه لـــــــســـــــــد
االكــراميـات الـتي تـؤخــذ منه
عنـوة واالسـيبقـى مـركـونـاً يف
احـــدى زوايـــا املــسـتــشفـــى بال

عناية والعالج.

مناشدة
ونـــــاشـــــد مـــــواطــن آخـــــر وزارة
الـصحـة بـان تـأخـذ دورهـا يف
تـأمني املـستـلزمـات االساسـية
يف املــسـتــشفـيـــات احلكــومـيــة
ـــــــــــــــرضـــــــــــــــى ووضــع لــعــالج امل
ضــــــوابـــط واســــس حتــــــد مــن
سلــــــوك العــــــاملــني فـــيهـــــا يف
ابتــزاز املــرضــى ومـســاعــدتـهم
ـــــــــــــى يف عـــــــــــــدم الـلـجـــــــــــــوء ال
املــسـتــشفـيـــات االهلـيـــة الـتـي
ميـــوت فـيهـــا املـــريـض مـــرتـني
مـــــرة قـــبل اجــــــراء العـــملــيـــــة
عنـدمـا يفـاجـأ بـاسعـار اجـراء
العـملـيــة الـتـي تــصل اغلـبهــا
الـى املليـون ومـرة اخـرى رمبـا
تـكون مـيتته بخـطأ طـبيب او
مخـتبـر او اعـطـاء عـالج غيـر
عالجـه الن العـــــاملـني فــيهــــا
مـطـمـــأنـــون لعـــدم وجـــود مـن

يحاسبهم.
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املـستـشفيـات ، مـنهم املـواطن
باسم وهيب الذي اكد ضرورة
قــيـــــام هـــــذه املــــســتـــــشفــيـــــات،
بتأمني املسـتلزمات االساسية
للمـريـض قبل وبعـد العـمليـة
بــــــدءاً بـــــــالفــــــراش الــنـــظـــيف
والـثوب املـعقم وانتـهاء بـغرف
الـعنـايـة املـركــزة التـي تفـتقـر
اكثـرهـا خـاصـة يف مـستـشفـى
الــتــمـــــــريــــض اخلـــــــاص الـــــــى
ابـــســـط مقــــومــــات الــــرعــــايــــة
الــصحـيـــة فـــاالســـرة عــــاطلـــة
واجلـو ملـوث والـرائحـة تــزكم
االنــوف بــسـبـب عــدم اهـتـمــام
عمال اخلدمة بها الن روادها
اليـــبقــــــون فـــيهــــــا اكــثــــــر مــن
ســــاعـــــات معــــدودات ومـن ثـم
يــنـقلـــــون الـــــى غـــــرف أخـــــرى
وهـنـــاك يـبـــدأ العـمل املـثـــابـــر
لهــؤالء العمـال مـادام مــرافق

املريض يده يف جيبه...
وقـــال املـــواطـن سـتـــار دوشـــان
احــــــــد مــــــــرافـقـــي املــــــــرضــــــــى
الــــــــراقــــــــديـــن يف واحــــــــد مـــن
املــــســتــــشفــيــــــات: ان الفـــــاقـــــة
والعــــوز واحلــــرمــــان مـن اهـم
االسباب الرئيسة التي تسبب
املرض عـند االنـسان وخـاصة
يف ظـروفنا البيئـية والصحية
اجلــــــديــــــدة والـكـل يعــــــرف ان
هـــــــــــذه املـقـــــــــــومـــــــــــات الــــثـالث
الجتـــدهـــا اال عـنــــد اصحـــاب
الـــــــدخل احملــــــدود او الــــــذيــن
جـعلتـهم حكـومـتنـا اجلـديـدة
بال دخل وال مـصــروف يـــومي
ســـوى احلـصـــول علـــى بعـض
الـفتـــات من عـمل غــريـب عن
االخـتصـاص او فــوق الطـاقـة
او معــــــونــــــة تــــــأتــي مــن هــنــــــا

وهناك.
وعـنــد اصــابــة احــد مـن هــذه
الـــشـــــريحــــة املـبــتالة مبــــرض
يـــتـــــطـلـــب الـــــــــدخـــــــــول الـــــــــى
مـــسـتــــشفــــى حـكــــومــي يجــــد

ــــــــــــــــاالجــهــــــــــــــــزة الــفــحـــــــــص ب
ومـخــــتــــبـــــــــــرات الــــتـحـلــــيـالت
املــــــــرضـــيــــــــة خــــــــارج بـــنــــــــايــــــــة
املــــســتـــــشفــــــى بــــســبــب عــــطل

االجهزة او اعطالها.

مجرد سؤال
وهنــا البـــد من ســـؤال: اليـس
للــطـبـيـب واملـمــــرض واخملــــدر
وغيــرهم مـن املالك معـاشـات
مـن الـــدولـــة تعـــد مـن أحــسـن
الرواتـب يف السلم اجلـديد؟..
ونحن النقل لهم اكتفوا بهذا
بـل اتـقـــــــــوا اهلل يف املـــــــــريـــــض
املــبــتلـــــى دعـــــوا يـــــد املـــــريــض
احملمـومة املرجتفـة تتكرم مبا
تــسـتـطــيع والتفـــرضـــوا علـيه
مـــــاتـــــريـــــدون حــتـــــى تـــصـــــاب

بالشلل التام.

مستشفيات القطاع
اخلاص

امــــا مـــسـتــــشفـيـــــات القــطــــاع
اخلــــــاص )فحـــــدث والحـــــرج(
فهي جهة ساندة قوية للدمار
واخلــــراب الــــذي يــتعــــرض له
املـواطـن من جــراء الصـواريخ
القـــاتلـــة والعـبــوات الـنـــاسفــة
والـــسـيـــــارات املفـخخــــة حـيـث
امـتـــشقـــوا مــشــــارطهــم لقــتل
الـــنفــــــوس قـــبل تــــشــــــريـحهــــــا
وافراغ البيوت من محتوياتها
واجلـيـــوب مـن مـصـــروفهـــا اذا

قدر الحد ان يرقد فيها.

غرف العناية املركزة
املـــــدى الـــتقـــت العـــــديـــــد مــن
املـرضى ومـرافقيهم فتحـدثوا
عـــن مـعــــــــانــــــــاتـهـــم مـع هــــــــذه
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مـستـشفيـات احملـافظـات عبـر
الــواطـنني واملــراسلـني جعـلنــا
نقـول هـذا ويف قلـبنــا غصـة..
فلو اخـذنا بعض املستشفيات
الـتي زرنــاهــا مـثل الـتمــريـض
اخلـــــــاص ومـــــــديـــنـــــــة الــــطـــب
والشهيـد عدنان ومستشفيات
اخــــرى كل شـيء فـيهـــا بـثـمـن
بدءاً بخدمة املريض للصعود
الــــى الــطـــــابق الــــذي يــــريــــده
باملـصعد وحتـى نزوله معـافى
او معـاقـاً او جثـة هـامـدة بعـد
دفعه اكثــر من مليـون ونصف
اجـــــور العــملـيــــة واخلــــدمــــات
االخرى كـاملبيت يف املستشفى
واجــــــــور الـــــطـــبـــيـــب اجلــــــــراح
واملــــشــــــرف واملعــــــالج واخملـــــدر
وصـالة الـعمليـات اضافـة الى

وحـنــــان ومــــد الـيــــد احلـنــــون
اليه لـتمـسح مـن وجهه عـرق
االلم والبالء فلـماذا يـبخلون
بهـــذا الــشـيء الـبــسـيـط وهـم
ــــــــــــذيـــــن مـــــنَّ اهلل عـلـــــيـهـــــم ال

بالكثير؟

كل شيء بثمن
نقــــول هــــذا مبـــــرارة ومعــــذرة
لــبعــض اطـبــــائـنــــا االفـــــاضل
الــــذيـن مــــازالــــوا يـتـمـــسـكــــون
مبـبـــــادئ املهـنــــة االنـــســــانـيــــة
النـبيلــة لكن الـذي شـاهـدنـاه
يف مــسـتــشفـيـــات بغــداد بــدءًا
بــالكنــدي واجلملــة العصـبيـة
ومــــديـنــــة الــطـب والــــشهـيــــد
عــدنــان والـتمــريـض اخلــاص
ومانقل اليـنا عبر الـبريد من
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ظاهرة معيبة
وقــد استـشـرت هــذه الظـاهـرة
علــــــى اكــثــــــر االطــبــــــاء بــــــدءاً
بـاطبـاء االختـصاص وامـتدت
الـى االطبـاء اجلدد لـتشـرئب
قلـــوب املـــرضـــى مبـــرارة هـــذه
الــظـــاهــــرة املعـيـبـــة املـتـمـثلـــة
بــــــالـــتعــــــالـــي علــــــى املــــــريـــض
والـنظرة الفـوقية علـى الرغم
مــــــن عــــــــــــــدم مــعــــــــــــــرفــــــتــهــــــم
بـــــــشـخـــــصـــيـــتـه ومـــــــســـتـــــــــواه
الـعلــمــي... املــــــريــــض وكلــنــــــا
نعـــرف علـــى الـــرغـم مـن قـــوة
إرادته وشخـصـيتـه يف احليــاة
االعــتــيــــــاديــــــة يـــصـــبح عــنــــــد
دخـــوله املــسـتـــشفـــى يف وضع
اخــــــر يــتــــطلــب مـــن مالئـكــــــة
الرحمـة رعايته بكلـمة عطف
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العدد )198( اخلميس )9( ايلول
NO (198) Thu. (9) September

هذا ماتعانيه مستشفيات بغداد

تقصري متعمد يف اخلدمة والعالج..
وغياب الجهزة الفحص والتحليل

دعوة لوزارة الصحة: ان تشكل جلاناً للمتابعة والتطوير
وتذليل املشاكل والصعوبات التي يواجهها املريض.

بغداد/رحمن اجلواري

صحيح ان الصحة
واألمان نعمتان
التعوضان
والعراقيون ابتلوا
بفقدانهما فاالمان
الكل يعرف كيف
أصبح وماهي اسبابه
أما الصحة فهي
االخرى اصبحت غائبة
بفضل الوضع
الراهن وغياب وزارة
الصحة فاذا مامرض
احد او اعتلت صحته
وجعلته هذه احلالة
حتت رحمة االطباء
طويالً.. فعليه ان
يعرف ان رسل الرحمة
اطباء االمس اصبح
اغلبهم اليوم رسالً
للنقمة وضميرهم
احلي اصبح مارداً
جشعاً مميتاً ينظر الى
جيب املريض قبل
جسده وان بون
العالقة الودية بني
الطبيب واملريض
اصبح شاسعاً على
الرغم من معرفة
االطباء بأن العالقة
الطيبة مع املريض
هي نصف العالج.

ميسان / محمد احلمراني
اعلـنت مـديـريـة تـربيـة ميـسـان،
عن تـشـكيل قـوة تـسمـى شـرطـة
التـربيـة، مهـمتهـا هي احلفـاظ
علــى املــدارس وسالمــة الـطالب
واملالك التدريسي ولكن شروط
القـبــول.. كــانـت غــريـبـــة بعـض
الشـيء فيجب على املـتقدم إلى
سلك شـرطـة التـربيـة، أن يكـون
خــــــــريـج مـعـهــــــــد املـعـلـــمـــني وأن
يكـتـب تعهـــداً بعــدم مـطــالـبـتــة
بـــالـتعـيـني مــسـتقــبالً وعلـــى أن
يكــون مـتــزوجــاً وعـمـــره ال يقل
عـن 30 عــــامــــاً... ولـكـن مــــا هـي
وجهــــة نــظــــر خـــــريجـي مـعهــــد
املـعلــمــني الــــــذيــن هـــم اآلن بال
تـعيـني.. هل يــرمــون شهــاداتـهم
يف البحر او يبقون عاطلني عن
العمل... إنها خيارات ضيقة يف
مــــــرحلـــــة ضـــــاقــت فــيهـــــا ســبل

العيش.
االماكن املناسبة

)أحـمـــد حـمـيـــد( مـن خـــريجـي
معهــد املعلـمني الــذي يعـمل يف
مـحل.. لـبـيع املــــواد الغـــذائـيـــة،
حـني ســـألـته عـن وجهـــة نـظـــره
بهـــذا اخلــصـــوص اجــــاب: لقـــد

ولـدي عائلـة انا املعـيل الوحـيد
لهـــا ورفـضـي لهـــذه الـــوظـيفـــة،
ســيـجـعـل عـــــــائـلــتــنـــــــا يف وضـع
اقتـصادي حـرج.. وهذا مـا اريد
أن احتـــــاشـــــاه وأكــمل: ولـكــنــنــي
مـتـــألـم علـــى سـنـــوات دراسـتـي،
التـي ذهبـت هبــاءً وال اعلـم هل
وزارة التــربيــة... لهـا عـلم بهـذا
املـوضـوع؟ بهـذا الـســؤال انتهـى
كالم )سالم رمـضـــان( ولكـن مــا
هـــــــو رأي مـــــــديـــــــريـــــــة تـــــــربــيـــــــة
محــافـظـــة ميـســـان وكيـف تبــرر
هـذا اإلجراء؟.. هـذا ما حـاولنا

التعرف عليه.
ثروة وطنية

ذهـبـت )املـــدى( إلـــى مـــديـــريـــة
تربـية محافـظة ميسـان وهناك
اخبــرنــا مــوظف االسـتعالمــات
بـان االستاذ )ليث حـامت( مدير
الـتـــربـيـــة، غـيـــر مـــوجـــود وحـني
سـألنـاه عن اسبـاب عـدم وجـوده
قــال: إن الـــوضع االمـنـي الــسـئ
جـعـلـه ميـــتـــنـع عـــن احلــــضــــــــور
ولـكنـني يف هــذا املكــان الـتقـيت
األسـتـــاذ )ح. د( وهـــو مـن اقـــدم
مـديـري املـدارس االبتـدائيـة يف
احملافـظة وطلبت منه ان يبدي

أمضينـا اياماً طـواالً، نتمنى أن
نحــصـل علــــى ثـمـــــرة جهــــودنــــا
ولـكـن سـنــــوات احلــصــــار وقفـت
عــــائقـــاً امـــامـنـــا والـيــــوم وبعـــد
انـهيــار الـــدكتــاتــوريــة يــريــدونــا
املـسـؤولـون يف تــربيـة محــافظـة
مـيـــســـــان أن نــصــبح شـــــرطـــــةً..
حـــــالــنـــــا حـــــال مــن لــيــــس لهــم
شهـادات.... هل هـذا معقـول؟..
فبــدالً من أن يـسعــوا لتعـييـننـا
يحــــــاولـــــــون ابعــــــادنــــــا..... عــن
امـــاكـنـنــــا احلقـيقـيـــة واضـــاف:
نحـن نــريــد أن نــاخــذ مـــوقعـنــا
االعـتيـادي وال نـريـد أن نـرتـدي
ثـيــــابــــاً هـي لـيـــسـت ثـيــــابـنــــا.؟
شخص آخر من خريجي معهد
املـعلمـني اسمه )سـالم رمضـان(
كــان يــائـســاً فهــو أمـضــى اغـلب
حــيــــــاته..، عــــــاطالً عـــن العـــمل
وكــــان يـتــصــــور.. إن احلـكــــومــــة
اجلـديــدة، ستـضـعهم يف امــاكن
مـنـــاسـبــــة ولكـنـه تفـــاجــــأ بهـــذا
القــرار فقــال عـنه: أنــا مـضـطــر
للـمــــوافقــــة وتقــــدمي اسـتـمــــارة
التعيني يف الـشرطة فـانا ابحث
عـن تعيـني يف اي مكـان وعـملت
حـتـــــى يف تـنــظــيف الـــشـــــوارع..

جــوابــاً علــى مــا نـشــرته املــدى يفمياه املجاري تغطي العديد من شوارع البرصةيف ميسان.. خرجيو معهد املعلمني يتحولون إىل رشطة!
عــــــــــــدديـهــــــــــــا 171 يف 7/ 8/ 2004
و177 يف 15/ 8/ 2004 حــــــــــــــــــــــــول
موضـوعني حتت عنوانني )إصابة
مبـرض جنــون البقــر يف العمـارة(
و)تـــوأمـــة مـــدارس ابـتـــدائـيــــة مع
اخــــــــرى صـــيـــنـــيــــــــة( ردت وزارتــــــــا
الزراعـة والتـربيـة كل عـلى انـفراد

مبا يأتي:-
إلى / جريدة املدى

نـشــرت جــريـــدتكـم بعــدد  171 يف
7/ 8/ 2004 عـمــوداً حتـت عـنــوان
)اصــابــة مبــرض جنــون الـبقــر يف
العمـارة( ولــدى متـابعـة املـوضـوع
من قبل الشـركة العـامة للبـيطرة

أوضحت اآلتي:
1-إن مـــوضـــوع االصـــابـــة مبـــرض
اعـــتـالل الـــــــــدمـــــــــاغ االسـفـــنـجـــي
)جـنــون الـبقــر( غـيــر مــوجــود يف
العـــــراق حــــســب االحـــصـــــائــيـــــات
الـرسمية لـوزارة الصحة والـشركة

العامة للبيطرة.
2-ضـــــرورة تـــبلـــيغ مــنـــــدوبـكــم يف
مـيـــســــان تــــوخـي الــــدقــــة يف نـقل
االخـبـــار مــسـتقـبالً وأن يــسـتقـي
املعلـومـات مـن املصـادر الـرسـميـة
املــســؤولــة يف مـثـل هكــذا قـضــايــا
مهـمة.. راجني أن يـأخذ ردنـا هذا
طـريـقه للنـشـر يف اقـرب فـرصـة..
شـاكرين تعـاونكم املستمـر واملثمر

معنا..
للتفضل باالطالع.. مع التقدير

مدير اإلعالم 
يف وزارة الزراعة

إلى جريدة املدى 
اشــارة إلــى مــا نـشــرته جــريــدتـكم
الغـراء بعددها )177( بتاريخ 15/
8/ 2004 حتــت عــنـــــوان )تـــــوأمـــــة
مــــــدارس ابــتــــــدائــيـــــــة مع اخــــــرى

صينية(...
نـــود أن نبـني أنه بقــدر مــا نــشيــد
بـاجلهــود اخمللصـة الـتي قــدمتهـا
االقالم الــصـحفـيــــة العــــاملــــة يف
جــريـــدتكـم وتعـــاونكـم يف خــدمــة
وطنـنا احلـبيب، إال أنـنا نـرجو يف
الوقت نفسه التزام الدقة يف نقل
ونـشــر االخبــار التـربـويـة... حـيث
ورد يف اخلـبر أعاله ان )االتفـاقية
تــدعــو إلــى تـطــويــر الـتعــاون مبــا
يـسـهم يف خــدمـــة ابنــاء الـبلـــدين

الصديقني(!!
علمـاً بــانه لم تــوقع ايــة اتفــاقيـة

بني البلدين حتى اآلن.
مع التقدير

فاضل طالل القرشي
مدير اإلعالم التربوي االقدم
وزارة التربية

ـ

ردود واجابات

يف رســالــة بعـث بهــا لـ )املــدى(
املــواطـن عبــد احلــسن نــاصــر
اســـتعــــــرض فـــيهــــــا اشـكــــــاالت
تـــرمـيـم املـــدارس يف عـــدد مـن
منـاطق بغـداد قـائالً: انه متت
ــــــــتــــــــــــــــــــــاريـــخ 20 / 4 / 2004 ب
املـبــــاشــــرة بـتــــرمـيـم عــــدد مـن
مــدارس مــديـنــة الــشعلــة ومت
ابالغ جـمـيع اعـضـــاء اجمللــس
احمللــي بــــــذلــك وعلــيـه الفــت
جلـــان لالشـــراف علـــى العـمل
ومعــــــرفــــــة اجلهــــــة املــمــــــولــــــة
ــــــــــــــى عــــــــــــــروض واالطــالع عــل
املـقـــــــاولـــني اال ان املـقـــــــاولـــني
عـــــارضـــــوا ذلـك وبعـــــد 4 ايـــــام
ـــــــــى فـقـــــــــد مت رفـع كـــتـــــــــاب ال
اجمللـس االستـشاري يف قـاطع
الكـاظمـية إليقـاف العمل ألن
الـتـــرمـيـم كـــان يقـتـصـــر علـــى
صبـغ اجلدران وطالئهـا مبادة
ـــــــــــورك( اال ان املـقـــــــــــاول )الــــب
اسـتمـر يف تـرمـيم 22 مـدرسـة
رغــم تــبلــيـغه بـــــالــتـــــوقف عــن
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الـعدل وبواقع 100 - 115 الف
دوالر للــمــــــدرســــــة الــــــواحــــــدة
)والتندر املعـد لذلك هـو تندر
ــــــى كل ــــــوي عل عــــــاملـــي( ويحــت
ــــــواصفــــــات الفــنــيــــــة اال ان امل
حتـــويـل املقـــاولـــة مـن مقـــاول
ــــــدر ــــــى آخــــــر اصــبـح )الــتــن ال
الـــنهـــــائــي( عــبـــــارة عــن صـــبغ

جدران فقط.
شهادة جامعية مزورة 

وقـــد تـبـني بعـــد الـتـحقـيق ان
)اســراء( العــاملـة يف مـديـريـة
الـتخـطـيـط الـتــربــوي لـيـسـت
مهــنــــــدســــــة وامنــــــا زورت لهــــــا
شهـــادة جــــامعـيــــة واملهـم بعـــد
ذلـك ان تقـــوم وزارة الـتـــربـيـــة
ــــــدة لـهــــــا واجلـهــــــات الــــــســــــان
مبـواصلـة اعمـار هـذه املـدارس
الـتـي مت ايقـــاف العـمل فـيهـــا
وبقــيــت مـخلــــــوعــــــة االبــــــواب
والشبابيـك وخاصة يف مدينة
الـــشـعلــــة والــــدوام بــــدأ يـعلـن

بدايته.
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احمللـي حلــي العـــدل واحـــالـــة
هــــذه الـعقــــود الـــــى مقــــاولـني
ثــــــانــــــويــني مــن قــبـل املقــــــاول
املـتعــاقــد مـعه وهكـــذا اعمـلنــا
ـــــــشــــــــــاري يف ـــــــس االســــت اجملـل
الكـاظـميـة ثـانيـة حـيث اتخـذ
اجمللـس اجـراءً ســريعـاً يــوقف
العــمل بـتـــــاريخ 3 / 3 / 2004
اشـارة الـى مكـاملـة هــاتفيـة مع
الــسيـد وزيــر التــربيــة ورئيـس
ــــــس احملـلــــي يف بـغـــــــــداد اجملـل
حلـــني اجـــــــراء الـــتـحـقـــيـق يف
مــــوضـــــوع املقــــاولــــة وكــيفـيــــة
احـــــــالـــتـهـــــــا وبـهـــــــذا مت ابـالغ
املدارس بإيقـاف العمل حسب
الكتـاب املـرقم 190 يف 4 / 3 /
ـــــــــى ادارات 2004 الـــــصـــــــــادر ال

املدارس.
وبـعـــــــــــد ايـقـــــــــــاف الـعــــمـل مت
الــتحقـيق وتـبـني ان م. اســـراء
قــد تعـاقــدت مع عـدة شـركـات
لتـرميم املـدارس ومت التـوقيع
ـــــــــــس احملــلــــــي حلــــــي يف اجملــل
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الـعمل مبـواصفـات فـنيــة غيـر
مقبـولة، حـيث ابلغنـا اجمللس
االسـتشـاري مـرة ثـانيـة بـذلك

بتاريخ 28 / 4 / .2004
اكثر من مقاول 

وبعـــد يـــوم مـن هـــذا الـتــــاريخ
جـــاء مقــاول شــركــة الــرحـمــة
ـــــــــــــس وبــعـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــى اجملــل
االســـتـفــــــســــــــارعـــنـه تـــبـــني ان
املقــاولــة اعـطـيـت له مـن قـبل
املــوظفــة اســـراء من مــديــريــة
التخـطيط الـتربـوي حيث مت
ــــــوقــيـع الـعـقــــــد يف اجملـلـــــس ت
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ترميم املدارس يف الشعلة وبعض احياء بغداد

عقود مشكوك فيها وتالعب حياسب عليه القانون

وسـبق لنـا أن اشـرنـا إلـى هـذا اخللل وهــا نحن
نـؤكـد ثــانيـة ونـسمـي لبلـديـة الـبصــرة املنـاطق
املـوبـوءة بــاسمـائهــا لعلهـا تعـالج هـذه املـشكلـة
وخاصة شـارع املطاعم الـذي يعد شارعـاً رئيساً
اغـــرقـته مـيـــاه اجملـــاري واثـــرت يف عـمل احملـــال
التجـاريـة وبـاعـة )الـبسـطيـات( إضـافـة إلـى انه
شارع يزدحم باملارة واملتبضعني ويتصل بشوارع

اخرى..
نـــأمل مـن بلــديــة الـبـصـــرة أن تقف عـنــد هــذه
الـظـــاهـــرة وايجــــاد حل لهـــا قــبل حلـــول فــصل
الـشتـاء وتفـاقم املـشكلـة اكثـر وانقـاذ املـواطنني
من الـتلـوث الـبيـئي واملــشكالت الـصـحيـة الـتي

تسببها مثل هذه الظواهر.

رأيه يف هــذا املــوضــوع فــاجــاب:
اعتقـد أن مـا تقـوم به مـديـريـة
تـــــربــيـــــة مــيــــســـــان ال يـــصــب يف
خـدمة التعليم.. فنحن بحاجة
مـاسـة إلـى هـؤالء الـشبـاب وهم
يف احلقــيقـــة.. ثـــروة وطـنـيـــة..
يجــب أن تـــــــوضع يف مـكـــــــانهــــــا
احلقـيقـي وهـنــــاك الكـثـيـــر مـن
اصحـاب املـستـويـات الـتعليـميـة
احملــدودة بـــاالمكــان االسـتفــادة
مـنهـم، لـتـــشكـيل قـــوة حـمـــايـــة
التربية... وهذا املوضوع يف حد
ذاتـه سيــسهـم يف القـضــاء علــى
مــوجــة الـبـطــالــة الـتـي جتـتــاج
احملــــافــظـــــة. إذن علــــى تــــربـيــــة
محــــافــظــــة مـيـــســـــان أن تعـيــــد
الـنظـر يف هـذا القـرار.. وتـسعـى
بجـــديـــة لـتعـيـني، العـــديـــد مـن
املعلمني اجلدد، ألن الـكثير من
املدارس تعاني نقصاً حاداً... يف
املالكـات، خـاصـة الـريفيـة منهـا
ونــطــمـح مع انــتهـــــاء مـــــرحلـــــة
الـــــدكــتـــــاتـــــوريـــــة... أن تــنـــتهــي
القــرارات االرجتــالـيــة وتــراعــى
اجلــــوانـب الـعلـمـيــــة، الـتـي هـي
منـطلق تفـوق االفــراد يف اغلب

بلدان العالم املتقدم.

البصرة / عبد احلسني الغراوي
البـصــرة هــذه املــدينــة التــاريـخيــة الـتي مـضــى
علــى تــأسـيــسهــا 1369 سـنــة والـتـي قـيل عـنهــا
الكـثـيـــر ووصـفهـــا الـــرحـــالـــة واملـــسـتـــشـــرقـــون
)بـبندقيـة العرب( و)فـينيسـا الشرق( كـانت وما
زالـــت تعــــــانــي االهــمـــــــال ونقـــص اخلــــــدمــــــات
البلـديـة. هـذه احملــافظـة املـعطـاء الـتي تـسمـى
خـزانة العرب أال تـستحق من بلديـتها أن ترفع
احلـيف عنهــا فمـشكلـة اجملــاري فيهـا اصـبحت
مـأسـاة كــارثيـة نـتيجـة طـفح امليــاه الثـقيلـة يف
شــوارعهــا الـــرئيـســة يف مــركــز املـــدينــة خــاصــة
شـــــــــوارع الـعـــــــشـــــــــار والـــــــــوطـــنـــي وام الـــبـــــــــروم

واالستقالل.

تـلقـت )املـــدى( رســـالـــة مـن الــطـبـيـب االخـتــصـــاص
جــاسم حـميــد احلمــداني يـشــرح فـيهــا معــانــاته يف

التعيني.. ويف ما يأتي نصها:
وصلـت الـــى العـــراق مـنـــذ اكـثـــر مـن خـمــســـة اشهـــر
وبحـثـت عـن عـمـل. لكـن دون ايــة جــدوى. وشهــادتـي
الـعلــمــيـــــة طــبــيــب اخــتـــصـــــاص امــــــراض جلـــــديـــــة
وتناسلـية. يف وزارة الصـحة اعطـوني كتـاباً الـى عدد
من املـراكز واملـستـشفيـات  يف بغـداد لبـيان حـاجتهم
الـــــى اخــتـــصـــــاصــي. وقــــــد اوضح لــي مـــــديـــــر أحـــــد
املــستـشـفيـات ان وزارة الـصحـة هـي اجلهـة املـركـزيـة
التي تقـرر التعيني حسب االختصاص واتهم الوزارة
بـالـتنـصـل عن مـســؤوليـتهـا هــذه واخبــرني مـسـؤول
آخــر يف احــدى املــؤســســات الــصحـيــة بـــأنه ال داعـي
ألخـــــذ رأي هــــــذه اجلهــــــة او تلـك يف امــــــر تعــيــيــنــي
وتقييـم اختصـاصي الـطبي. فـالرأي هـو رأي الوزارة

والقرار يعود لها.
من جهة اخرى راجعت لنفس الغرض وزارة الهجرة
ووزارة حقــــوق االنـــســــان. لـكـن دون جــــدوى ايــضــــاً.
واخيراً عرفت انني ادور يف حلقة مفرغة ومضيعة.

وارجـــو مـن الــســـادة يف مـجلــس الـــوزراء ان يـعلـمـــوا
بأنني قد تركت عائلتي - زوجتي العراقية اجلنسية
واوالدي خــارج العـراق - املــانيـا- بــإنتـظـار حـصــولي
على عمل. لكن يبدو ان انتظاري سيطول ويطول.

اقدم لـسيـادتكم هـذه الشكـوى )االنسـانيـة( منتـظراً
منكم احلل.

د. جاسم حميد احلمداني

طبيب اختصاص يبحث عن عمل
عـدد من اولـياء امـور الطلـبة يف كـربالء واحلـلة
بعثـوا بـرسـائل حتـريـريـة وشـفهيـة الـى جـريـدة
)املــدى( يـطــالبــون فـيهــا الــسيــد وزيــر الـتعلـيم
العــالـي طــاهــر الـبكــاء نــأاللـتفــات الــى شــؤون
الــطلـبــة يف هــاتـني احملــافــظـتـني بــروح ابــويــة
وعرضوا قضية مهمة تتضمن العودة الى نظام
ــــــدرس بــنــظــــــام العــبــــــور يف الــكلــيــــــات الــتــي ت
)الكورسـات( حيث ميكـن يف هذا النـظام الـعبور
الـى املـرحلـة التـاليـة مـع حتميل الـدرس املكمل

به الطالب الى املرحلة التالية من الدراسة.
وذكــر اكثــر من واحـد مـنهم مـشـاكل الـطلبـة يف
الـكلـيــات ذات الــدراســة املــســائـيــة حـيـث يــأتـي
االستاذ تعبـاً من طول الدوام واحـياناًً ال يدرس
واحيـانـاًُ اخـرى ال يــأتي نهـائيـاً وهـذا مــا حصل
خالل العـام الـدراسي املـنصـرم يف كليـة التـربيـة
بجــامعـة بــابل خـاصـة قـسـم اللغــة االنكـليـزيـة
حـيث يبـدأ دوام االسـاتـذة مـن السـاعـة الثـامنـة
صباحاً الى اخلامسة مساء وبعد كل ذلك تأتي
االسئلـة للــدوامني املـســائي والـصبــاحي واحـدة
دون ايــة مــراعــاة للـظــروف الـبــالغــة الــتعقـيــد
لطـالب يف الدوام املـسائـي لذا فـلم ينجـح سوى

اربعة طلبة من مجموع 45 طالباً وطالبة..
ويـؤكد اولـياء امـور الطلبـة ان مسـتوى االسـئلة
ـــى بكـثـيــر مـن مــسـتــوى احملــاضــرات الـتـي اعل

يلقيها عليهم اساتذتهم املتعبون.
يف الوقت نفسه اشاد اوليـاء امور الطلبة بإقرار
الـــزي املـــوحــــد ألنه يـقلـل الفـــوارق الــطــبقـيـــة
ويجعـل شكل الـطـلبـة -ازيـاءهـم- اكثـر حــشمـة

واتزاناًُ.
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