
القرارات يف بغداد ت�صدرها احلكومة  فيخرج   مثل معظم 
الت�رصف  اخطاأت  لأنها  فيه  ترتاجع  يومني  وبعد  قرار 
العامة  وبدون تخطيط  م�صبق، وهكذا هي مديرية املرور 
الزوجي  لأرقام  يوما  املركبات  �صري  قرار  ا�صدرت  حيث 
ويوما لأرقام الفردي وهذا بحد ذاته قرار فيه غنب للمواطن 
فهو يعاين المرين يف حياته وك�صبه وتاأتي احلكومة بدل 
الهم  برمي  تقوم  وت�صاعده  معه  وتقف  عنه  تخفف  ان 
يقوم  هل  .ولكن  م�صوؤول  غري  قرار  ليتحمل  عليه  وال�صيم 
وان�صيابية  املواطن  راحة  اجل  من  بعمله  املرور  �رصطي 
وحماولة  عليه  احلرب  باإعالن  يقوم  انه  ام  احلركة 
الو�صول  اجل  من  الثقة،  عدم  حمل  دائما  وجعله  ابتزازه  
اىل املعلومات التي تفيد النا�س ولت�صليط ال�صوء على هذا 
)موظف  فوزي  حيدر  التحقيق...يقول  هذا  لنا  كان  امللف 
34(:  الذي �صهدناه موؤخرا منع �صري ال�صيارات ذات الرقم 
الأ�صود )املنفي�س( لفرتة، ومن ثم الت�صيق عليها و�صمولها 
ال�صحفيني،   ا�صتثناء  دون  ومن  والزوجي،  الفردي  بنظام 
كاأن الإرهابيني �صيمتنعون عن تفخيخ الرقم الأبي�س كون 
الرقم مغاير للون املتفجرات،  اأو اأنه اذا فخخ �صيارة زوجي 
التايل،  وطبعا  لليوم  و�صينتظر  اليوم  بنف�س  فلن يفجرها 
اأننا نعلم �صبب عدم ا�صتثناء ال�صحفيني فال حاجة ل�رصحه 
من  ال�صحفيني  مينع  قرار  �صدور  املمكن  فمن  بالعك�س 
اخلروج نهائيا، والغريب التعامل مع �صيارات الرقم الأ�صود 
كاأنها �صيارات معادية، وكاأن هذا الرقم مل ي�صدر من جهة 
ر�صمية وهي مديرية املرور العامة،  واأن اأ�صبحت اأعدادها 
ت�صقيط  اإجراءات  بت�صهيل  تقليلها  ال�صهولة  فمن  كبرية 
ال�صيارات احلاملة لهذه الأرقام بدل ا�صرتاط اأن تكون ن�صبة 
التلف %85 ، ومعاملة طويلة عري�صة الهدف منها زيادة 

معاناة املواطن وملئ جيوب املف�صدين .
ابو ح�صن )متقاعد58 عام(  يقول: مرمرين املرور واتعبني 
للمواطن،   اعرف مدى عداوته  يف كل يوم احتا�صاه لنني 
وكل حركة حم�صوبة عليه،  ففي يوم كنت ا�صري ب�صيارتي 
ال�رصيع  وكانت نقطة مرور وقام رجل املرور  على اخلط 
وطلب  وال�صنوية  الجازة  امل�صتم�صكات  وطلب  باإيقايف 
والواقيات ومل يبقي �صيء  طفاية احلريق واملثلث الحمر 
حتى ي�صتطيع تغرميي عليه واخري لحظ هناك �صيء معلق 
على زجاجة ال�صيارة اخللفية وهو عبارة عن دمية �صغرية 
وقال  كنز  وجد  وكانه  الرجل  و�صحك  الكف  بحجم  جدا 
ن�صجل خمالفة  ان  ويجب  �صيء ممنوع  تعليق  ان  تعلم  ال 
عليك وا�صحب اجازتك حلني ت�صديد الغرامة فت�صور دفعت 
ان  عليهم  حالل  هل  مقنع  غري  ل�صبب  غرامة  الف  ثالثني 
ناطق   . ؟  مقنع  �صبب  اي  بدون  غرامة   مثل هكذا  ياأخذوا 
فهمي )كا�صب 41 عام ( يروي تفا�صيل حدثت معه بداأت 
يف قاطع املرور وانتهت  بال�صجن بعد حماكمة  ظاملة .. 
التفتي�س كان  يقول: خرجت م�رصعا ب�صيارتي وعند نقطة 

املمر  ا�صلك  ان  ا�صطررت  مغلق  والثاين  واحد  ممر  هناك 
اىل  و�صويل  وعند  خلفي  التي  لل�صيارات  حتا�صيا  املغلق 
قفزت  خلفي  التي  ال�صيارة  �صدمتني  الكونكريتي  احلاجز 
�صيارتي على احلاجز الكونكريت، وبعد مناق�صات و�صياح 
مع الذي ت�صبب يف ا�صطدامي ، الذي مل يقر بخطئه وا�رص 
ح�صورهم  يف  امل�صيبة   ان  يت�صور  ومل  املرور  بح�صور 
واخلطاأ الكرب هو �صببه  و�صنقع  مب�صكلة ، وا�رص على ذلك 
وكانت الكارثة  بح�صور املرور وعمل خمطط ولكن املرور 
و�صجن  ال�رصطة  يف  دعوة  اىل  امل�صكلة  حول  اذ  يكتفي  مل 
وغرامة وبعد هذا كله جاء تبليغ يطالب باحلق العام وهو 
غرامة عن �رصبي للحاجز الكونكريتي مع انني املت�رصر 
والذي �صدمني هو املفرو�س يتحمل اخل�صارة وان احلاجز 
انتهت  وهكذا  حتطمت،  التي  �صيارتي  بل  ب�صيء  ي�صب  مل 
الق�صة بال�صجن ملدة ا�صبوع وخرجت بعدها لأدفع )516 
الف دينار( حق عام  للحاجز الكونكريتي، ت�صور يف اي 
بلد نحن حتى احلجر فيه حق عام ، و الن�صان ل يوجد له 
حق. تقول �صيماء البدري)م�رصفة 37 عام(: عندي �صيارة 
اتابع  الرقعة اجلغرافية املكلفة بها حيث  اذهب بها على 
المتحانات  وعند  املدار�س  يف  التعليمية  العملية  �صري 
قد  وكنت  اليام  احدى  يف  خرج  فيها،  متواجده  اكون 

فوجئت  ولكن  حرف(  اي  القرياج  ب�صكل  �صيارتي  �صففت 
املدر�صة  من  عودتي  عند  الهواء  من  افرغت  قد  باطاراتي 
انها )بنجر( ولكن احدهم قال يل ان رجل املرور  توقعت 
قام بتفريغ الهواء وكان قد و�صع يل غرامة على زجاجة 
�صيارتي المامية، فهل يتوقع احد ان رجل املرور الذي من 
املفرو�س عليه م�صاعدة النا�س ويطبق النظام ويعمل من 
اجل ان�صيابية ال�صارع، ل ان يقوم بالتعدي على املواطنني 

وتعطيل دورهم وحياتهم بحجة او دون حجة.
املديرية  ان  اكد  املرور  املقدم هيثم  ح�صني من مديرية   
املواطنني من يكون  النا�س ولكن هناك من  تعمل خلدمة 
ب�رصعة  بالع�صبية  في�صاب  الكالم  وليتحمل  �صيق  خلقه 
نحن  الرد،  اىل  املرور  رجل  ي�صطر  وقد  بالتجاوز  ويبداأ 
لهم مزاج خمتلف  والنا�س  النا�س  احتكاك مبا�رص مع  يف 
 ، احلالية  �رصوفنا  يف  ولميكن  جدا  �صعب  ور�صاهم 
عرقلة  اىل  ادت  عليها  لنا  �صلطة  ل  كثرية  ا�صباب  وهناك 
م�رصاعيه  على  الباب  فتح  منها  امل�صاكل  وتفاقم  ال�صري 
هائل  بكم  فو�صى  ال�صواق  وجعل  ال�صيارات  ا�صترياد  يف 
احلالة  لن  وكذلك  عليهم،  ال�صيطرة  يتم  مل  ال�صيارات  من 
او  يتم تطويرها  الطرق ومل  اغالق عدد من  رتبت  المنية 
ازداد من  التفتي�س  تو�صعتها كما ان وجود عدد من نقاط 

الزحام والزخم املروري.
ال�صيارات  متانة  مراقبة  ال�صيارات  �صائقي  على  ان 
التي  الجزاء  اهمال تعطل بع�س  نواق�صها وعدم  واكمال 
ال�صارات  مثل  ال�صيارات  قيادة  يف  مهمة  عنا�رص  ت�صكل 
المان واملطفاأة  والكوابح وتوفري حزام  واملراآة  اجلانبية 
موؤكدا  المور.  من  وغريها  الطارات  ا�صتبدال  ومعدات 
حركة  تنظيم  على  يقت�رص  يعد  مل  املرور  رجال  دور  ان   :
وا�صدار  املركبات  ت�صجيل  ت�صهيل  بل  واملرور  ال�صري 
مثل  الكربى  املنا�صبات  يف  وامل�صاهمة  ال�صوق  اجازات 
النتخابات والزيارات والعياد واملنا�صبات، كما �صاركت 
حلماية  المنية  الجهزة  مع  بالعمل  املرور  عنا�رص 
القطع  عمليات  خالل  املرور  وتنظيم  وال�صوارع،  املواقع 
جديدة  م�صارات  وحتديد  المنية  لال�صباب  ال�رصورية 
املواطنني  تعامل  يكون  ان  فيجب  وال�صيارات،  للمواطنني 
مع رجال املرور على اعلى م�صتوى من التفاهم والتعاون 
واللتزام بالقوانني واحرتام ار�صادات املرور والبالغ عن 

املخالفات.
لهذا نحن نقوم بكل طاقتنا من اجل النا�س، وان كان هناك 
بع�س التق�صري من قبل بع�س افراد رجال املرور فنعتذر 

عن ذلك وليعذرنا اهلنا املواطنني فهدفنا هو خدمتهم . 

اإن كنت تعتقد باأن املغامرة خطرة، فجرب الروتني 
فهو قاتل هذا قول الروائي الربازيلي باولو كويلو. 
ان وجود الف�صاد الداري واملايل متجذر يف بنية 
الظاهرة  هذه  وتكمن  العراقية  الدولة  موؤ�ص�صات 
عملية  تقدم  طريق  يف  عقبة  منها  يجعل  اخلطرية 
التنمية باأ�صعدتها املختلفة والبتعاد عن اخلطط 
الوزراء  رئي�س  ت�صلم  .وحني  التنموية  والربامج 
رئا�صة  يف  الأمور  زمام  العبادي  حيدر  د  احلايل 
الروتني  وانهاء   ، بال�صالحات  وعد   ، الوزراء 
ادارية ومالية  اجراءات  اجزم مبعاجلة حزمة  وقد 
املواطن  بحقوق  يتعلق  فيما  وخا�صة  وقانونية 
الزائدة  احلالقات  وتعدد  املراجعة  �صل�صلة  وانهاء 
،  وقد ا�صدر ما يعرف بقانون )تب�صيط الجراءات 
وت�صهيل  املتابعة  لغر�س  جلان  عدة  و�صكل   )
 ، احلكومية  واملوؤ�ص�صات  للدوائر  املواطن  مراجعة 
ودمج بع�س الوزارات والهيئات وكثري من الدوائر 
داخل الوزارات ، كل تلك الإجراءات مل ي�صتفيد منها 
املواطن ب�صبب وجود مافايا الف�صاد والإف�صاد يف 
الزمن وهذا مل  املنا�صب على مدى عقد من  نف�س 

يتعلق  ما  وخا�صة  العامل  دول  �صتى  يف  يحدث 
مبن�صب املدير العام والدرجات اخلا�صة ، ووكالء 
الوزراء وغريهم ، اليوم يراجع املواطن اىل الدوائر 
وامل�صارف  ال�رصطة  ومراكز  واملحاكم  اخلدمية 
املواطن  وت�صلف  القرو�س  تعطي  التي  احلكومية 
والجراءات  الإ�صالحات  لهذه  حال  واقع  يرى  مل 
التي  العقبات   وتعد   ، الكثري  المور  هذه  ومن 
الف  اجراءات  وهي   احلكومية  الدوائر  ت�صعها 
املواطنني يرهقون مبا ت�صمى )�صحة �صدور( عند 
طلب اجناز معاملة يف اي دائرة من دوائر الدولة 
اذ ا�صبح املواطن ينتظر كثريا ومل ت�صل  العراقية 
)�صحة ال�صدور(  ال بدفع املق�صوم ، معاملة قر�س 
ب�صيط يف احدى الوزارات اخلدمية ا�صتمر اىل اكرث 
من �صنة على الرغم من وجود موافقة من �صخ�س 
ال�صيد الوزير واكتمال كافة الإجراءات وقد حتدثت 
احدى املوظفات عن �رصورة دفع اأجور اىل معتمد 
وقالت  ال�صدور  �صحة  بجلب  يقوم  لكي  الوزارة 
ال�صدور  �صحة  تبقى  دفع  )ماكو  اذا  باحلرف 
من  كثري  يواجه  وقد  يزيد(  او  �صنوات  ثالث 
ودوائر  ال�رصطة  ومراكز  املحاكم  يف  املراجعني 
اجرارات  الوزارات  وبقية  وامل�صارف  التقاعد 
الربيد  موظف  اهتمام  عدم  ب�صبب  قاتلة  تع�صفية 

الدوائر  تلك  بني  واملخاطبات  الكتب  هذه  بجلب 
ولكن   ، مرغما  الر�صوة  دفع  اىل   املواطن  ي�صطر 
مل تنتهي امل�صكلة ب�صبب زيادة املبالغ املالية من 
قبل معتمد الدائرة وقد اأ�صبح يتعامل معك وكاأنه 
مكلف  موظف  ولي�س  العمال(  �صاحات  )م�صطر  يف 
يريده  الذي  املبلغ  تدفع  مل  واذا   ، عامة  بخدمة 
�صحة  كتاب  يتلف  او  املعاملة  باإهمال  يقوم  هو 
الذين  النا�س  اعتاد عليها  ال�صدور هذه الجراءات 
يرمون مراجعة الدوائر احلكومية هل ياترى يقوم 
بحملة  تقوم  وهي  النزاهة  وهيئة  الوزراء  جمل�س 
وتخفيف  الظاهرة  هذه  مبتابعة  النزيه(  )املوظف 
عليه  هو  كما  احلال  يبقى  ام  املواطنني  معاناة 
اجلهات  قبل  من  واملتابعة  اجلدية  عدم   ب�صبب 
و�صخ�س   ، الوزراء  جمل�س  يف  وخا�صة  الرقابية 
الوزير يف الطالع على معامالت املواطنني وهي 
املق�صوم  ودفع  بالو�صاطة  ال  مت�صي  ول  )نامية(  
اخلطوات  هذه  يبارك  وحا�صيته   العام  واملدير 
دوائر  تتبنى  ان  وممكن    . امل�صتفيد   هو  ويبقى 
ا�صلوب نظام الكرتوين ر�صني وحمكم فيما  الدولة 
بينها ، وتعاقب ب�صدة من يقوم بالتالعب والتزوير 
والإمكانية  الرغبة  تكون  ان  ويجب   ، النظام  بهذا 
ل�صتخدام الو�صائل التكنولوجية يف ا�صتالم الكتب 
بني  الكرتوين  ارتباط  وجود  عدم  ولكن  الإدارية 
ويفعل  الف�صاد  اجراءات  من  يزيد  الدولة  دوائر 
وو�صائل  ال�صلطات  كافة  من  املطلوب  الروتني     
توجيهات  ا�صدار  اىل  جميعها  تبادر  العالم 
وتعليمات والعمل مبوجب القانون العراقي النافذ 
لإحالة املزور اىل الق�صاء لينال  جزاءه  وباق�صى 
العقوبات امل�صددة بحق املزورين املحتالني وفقا 
لالخرين  عربة  ويكون  ليحا�صب  القانون  لحكام 
والف�صائيات  العالم  و�صائل   يف  ذلك  ن�رص  ويتم 
وال�صحف للذين يعاقبون قانونيا لغر�س احلد من 
ظاهرة التزوير. وممكن ان تقوم دوائر الدولة كافة 
الكتب  لر�صال  املواطنني  مبعامالت  العالقة  ذات 
اجلهة  اىل  وغريها  املتنوعة  والهويات  والوثائق 
الهوية  او  امل�صتم�صك  او  الكتاب  منها  �صدر  التي 
لوجودها  اللكرتوين  الربيد  طريق  عن  باأنواعها 
بنف�س  اجلواب  ياأتي  وان  الدولة  دوائر  جميع  يف 
اىل  املر�صل  حما�صبة  تتم  التاأخري  وعند  اليوم 
اجلهة ذات العالقة واجلهة املجيبة على املرا�صالت 
اللكرتونية بريديا كما نوؤكد على ان رئي�س الدائرة 
الوىل املبا�رص هو امل�صوؤول عن ار�صال املعامالت  
والإجابة وان يرفق وقت وتاريخ الر�صال وتاريخ 
املجيبة  واجلهة  اليها  املر�صلة  اجلهة  من  الجابة 
للمعامالت.. لن املوظفني يف الدولة وجدوا خلدمة 
وجدت  والتكنولوجيا  التقنية  ان  خا�صة  املواطن 
الروتني  من  والتخفيف  منها  ال�صتفادة  لغر�س 
�صوف  النهاية  ويف    . الر�صوة  دفع  من  والتقليل 
يقلل من الروتني الداري الذي بات اأحد امل�صكالت 
الرئي�صة التي يعاين منها املواطن خالل مراجعته 
الدوائر احلكومية، كما ان  تفعيل  م�رصوع احلكومة 
اللكرتونية يق�صي على الروتني ويحد من عمليات 
الف�صاد ودفع الر�صوة وهذا من واجب جمل�س الوزراء 

وهيئة النزاهة وبقية اجلهات الرقابية  .

   لحظنا عدد من �صيارات احلمل التي حتمل مواد ان�صائية 
تتمثل باحل�صى والرمل والطابوق واحيانا البلوك وانقا�س 
هدم املباين، وهي ت�صري يف ال�صوارع وب�رصعة جنونية فيما 
ال�صارع،  لتملئ  املواد  هذه  من  ال�صظايا  ذلك  اثناء  تتطاير 
كبرية  ا�رصارا  م�صببة  الخرى  ال�صيارات  زجاج  على  وتقع 
للنا�س . للعلم انه يوجد قانون لدى املرور العامة ل يجيز ان 
ت�صري �صيارات احلمل الكبرية وهي حتمل هذه املواد مك�صوفة 
بل يفرت�س وجود غطاء لتغطية هذه املواد ملنع الأذى عن 
الخرين . نحن ل نطالب دائرة املرور ول نطالب اي م�صوؤول 
حكومي بل ننا�صد �صمائر النا�س فهل و�صلنا اىل درجة اننا 
اىل  لننحاز  الن�صانية  طور  من  نخرج  العقاب  نفتقد  حني 
. ارحموا من يف الر�س يرحمكم من يف  جاهليتنا املقيتة 

ال�صماء.

 2000 قرابة  امليالد  قبل  ما  اىل  يعود  الذي  تاريخه  يكاد 
غطته  ان  بعد  وما�صيكم  تاريخكم  فانا  اأغيثوين  يقول  عام 
تل  موقع  يعاين  الراكدة  املياه  برك  واأغرقته  النفايات، 
حممد الأثري �رصقي بغداد من الإهمال والندثار والتجاوز 
باإحاطة  الإهمال  وت�صبب  للنفايات.  مكب  اىل  عليه وحتوله 
بناء  ملواد  واملخلفات  بالنفايات  الأثري  حممد  تل  موقع 
املياه  برك  انت�صار  عن  ف�صال  منه،  بالقرب  املتجاوزين 
من  عدد  وبني  الثري.  املوقع  داخل  اىل  النفايات  ودخول 
اآيل  »املوقع  ان  القريبة،  املنازل  اأ�صحاب  من  املواطنني 
ولغاية   2003 منذ  ترميمه  وعدم  الإهمال  ب�صبب  لل�صقوط 
اىل  التابعة  الفرق  من  »العديد  ان  واأكدوا  احلايل«.  الوقت 
ال�صياحة والثار و�صلت اىل املوقع ال انها تكتفي بالزيارة 
من دون تقدمي اي �صيء للموقع«. ويعد تل حرمل او تل حممد 
ال�رصقي  اجلانب  يف  تقع  والتي   ، القدمية  الثرية  املدن  من 

من مدينة بغداد.

كرثة  اىل  ا�رصنا  ان  �صبق   ، املحرتم  بابل  حمافظ  ال�صيد 
التجاورزات على املال العام وخ�صو�صا الر�صفة يف مركز 
حمافظة بابل لكننا مل نر م�صوؤول يف املحافظة ول من البلدية 
يتحرك ليقاف هذا التجاوز . حيث يبداأ التجاوز من �صارع 
ر�صيف  على  التجاوز  مت  فقد  )ع(  احل�صني  باب  حتى  الراي 
والتجاوز  الر�صيف  اخذ  وقد مت  امتداده،  وعلى  ال�صارع  هذا 
املجمعات  امام  و�صيدليات  الدوية  مذاخر  ببناء  عليه 
ال�صري  يروم  مواطن  اي  ان  اذ   . ال�صارع  هذا  لر�صيف  الطبية 
على هذا الر�صيف �صوف ي�صطر للم�صري يف حو�س ال�صارع، 
وقد تعر�صت امراأة قبل ايام اىل الده�س وجميع اهايل احللة 
املحافظ  ال�صيد  ينا�صدون  الهايل  احلادث.  هذا  على  �صهود 
وكذلك مدير البلدية بالتحرك اجلاد لو�صع حد لهذا التجاوز 
على المالك العامة خدمة لل�صالح العام .. وال�صداد والتوفيق 

من اهلل �صبحانه.

الطلبة املتفوقني درا�صيا يف  ،من  اأبراهيم  الدكتور ريا�س  كان 
درا�صته البتدائية واملتو�صطة والثانوية يف الأعظمية دخل كلية 
الطب يف منت�صف اخلم�صينيات، تزوج من اأبنة املرحوم �صلطان 
اهلل  رحمها  امللكي   العهد  يف  ال�رصطة  �صباط  كبار  من  اأمييني  

تعاىل .
كما عرف بثقافته و تفوقه العلمي، بال�صافة اىل اأخالقه النبيلة 
وح�صن   ، وجريانه  اأ�صدقائه  مع  وعالقاته  املتميزة  و�صخ�صيته 

هندامه دائما .
عني املرحوم ال�صهيد الدكتور ريا�س ابراهيم احلاج ح�صني وزيرا 
�صنة  ال�صحة  وزارة  ريا�س  املرحوم  الدكتور  ت�صلم  ،اذ  لل�صحة 
1977  وقد اأ�رص على تر�صيحه اأحمد ح�صن البكر رغم معار�صة  
الكثري من قادة البعث يف ذلك الوقت ح�صب ما كان يتم تداوله 

من احاديث .
بادر   ، الييوزارة  ح�صني  احليياج  ابراهيم  ريا�س  ا�صتلم  وعندما 
ح�صب  اأ�رصة  وبعدد  حمافظة  كل  يف  مركزي  م�صت�صفى  بناء  اىل 

الحتياج الفعلي . 
الطب اىل  اأكرب عدد ممكن من خريجي كلية  ار�صال  فيما حاول 
اأح�صن اجلامعات يف بريطانيا واأمريكا واي�صا توفري احلماية اىل 
اأ�صاتذة الطب يف العراق وم�صاندتهم ،وبعد بروز عدد من الأطباء 
الدكتور  املرحوم  عهد  يف  كبريا  تطورا  ال�صحة  وزارة  �صهدت 
ريا�س، حيث مت جتهيز امل�صت�صفيات باأحدث الأجهزة املتطورة 
النابذة  التجهيزات  تدخل  مرة  )لأول  والتجهيزات  واملختربات 
مثل ال�رصا�صف والغطية يف امل�صت�صفيات العراقية(، كذلك وقف  
اأن  بعد  كرامتهم  على  واحلفظ  الأطباء  حقوق  جانب  اىل  بقوة 
اأ�صبح التعدي عليهم �صيئا ماألوفا من قبل �صعاف النفو�س من 

اأ�صحاب الرتب احلزبية والع�صكرية .
احلرب  بداأ  حني  اىل  بالتطور  زمنه  يف  ال�صحة  وزارة  ا�صتمرت 
العراقية اليرانية .. حيث وقفت وزارة ال�صحة العراقية وتواأمها 
واأمانة  واقتدار  �رصف  بكل  الع�صكرية  الطبية  الأمييور  مديرية 

لتوفري اخلدمة لل�صعب واجلي�س .
الرئي�س  بها  يقوم  كان  التي  اخلطابية  املهرجانات  احدى  يف 
بالذات  منديل  ويف   ، الثاين  فل  قاطع  يف  معارك  وبعد  ال�صابق 
..  ويف ندوة لل�صحة واخلدمات الطبية ،، اأنتق�س الرئي�س ال�صابق 
من الدكتور ريا�س  حول ن�صيان اأبرة ) كانيول ( يف اأحد �صواعد 
الغلطة   هذه  على  الطبية  الكوادر  من  القائمني  ووبخ  اجلرحى  

فاأنتف�س الدكتور ال�صهيد وقال : 
اأرقى امل�صت�صفيات يف العامل ولي�س  اأن هذه احلوادث حتدث يف 
واأنت�صى  الدولة  رئي�س  غ�صب  �صبب  مما  معركة!!  ظييروف  يف 
ب�صيكار قائال !  نحن نر�صل املر�صى اىل انكلرتا واوروبا للعالج 
الدكتور  ال�صهيد  فاأجابه  معافني،  وياأتون  الدولة  ح�صاب  على 
ريا�س ..  اأنت تر�صل احلالت الب�صيطة وممن ياأتونك حيث اأر�صلت 
اأحد  اأ�صبعها زوجة  ب�صيطة يف  املدار�س مل�صكلة  اإحدى مديرات 
عمن  ت�صاأل  ل  ولكنك  الفنانات  بع�س  واأر�صلت  الأ�صنان،  اأطباء 
ال�رصطان  مر�صى  اأي  بال�صناديق  العراق  اىل  وعادوا  اأر�صلتهم 

واحلالت امل�صتع�صية.
  فاأمتع�س رئي�س الدولة من تلك الإجابة وبينت عالمات احلقد 
وتغريت �صخ�صيته.  بعدها قال املرحوم ال�صهيد الدكتور ريا�س 
م�صت�صفى منوذجي   لهم  ونوفر  بالأجانب  ناأتي نحن  ل  ،  ملاذا 

ومتري�س متقدم حيث العيب لي�س بالطباء ، اأمنا بالتمري�س.!
فوافق  الرئي�س مرغما .  ومت بناء م�صت�صفى ابن البيطار وجتهيزه 
بطاقم  وجتهيزه  اخلا�س  التمري�س  ودار  الأيرلندي،  بالطاقم 

متري�س فليبيني وكوبي.
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خمتلف  يف  الرتبية  مديريات  بني  انت�رصت 
مالكاتها  على  بعقود  التعيينات  املحافظات 
اخلريجني  من  التدري�صية  التخ�ص�صات  ولكل 
اأي يقوم  التعيينات جمانًا،  اجلدد، ولكن هذه 
الذي يتم تعيينه يف املدار�س من كال اجلن�صني 
باأف�صلية  �صفهي  وعد  مع  راتب،  بال  بالعمل 

التعيني.
عال  التعيينات  من  النوع  هذا  على  والقبال 
وهو  ب�صهولة،  فيه  الراغب  يقبل  ول  وكبري، 

الآخر يحتاج اىل و�صاطة.
التعيني  التدافع، على  �صاألت احدهم ملاذا هذا 
يدفع  مما  اف�صل  انه  اأجابني  اجور؟  دون  من 
ورمبا  دينار،  ماليني  الع�رصة  تتجاوز  ر�صوة 
وي�صيع  الحتيال  او  الن�صب  اىل  يتعر�س 
احلكومة  ينتظر  هنا  القل  على   .. اي�صًا  ماله 
التي بني احلني والآخر تطلق بع�س الدرجات 
على  ويثبتون  العقود  ل�صحاب  الوظيفية 
املالك بع�س املتعاقدين يقولون انهم يعملون 
كل  ويف  الدور،  ي�صلهم  ان  اىل  اأقل  او  �صنتني 
العمل  اأي  للتخ�ص�س  ممار�صة  هي  الحوال 

بال�صهادة.
التعيينات  هذه  مثل  ا�صتمراأت  الرتبية  وزارة 
�صحيحة  لها  املخ�ص�صة  الموال  ان  برغم 
اآخر  اىل  عام  من  تقل  الوظيفية  والدرجات 
بال  والطلبة  التالميذ  يرتك  اأن  من  واف�صل 
مبثل  ال�صواغر  متالأ  فهي  ومدر�صني،  معلمني 

هذه التعيينات املجانية.
ومع ذلك يالحظ ان زخم الباحثني عن التعيني 
مقابل املال مل يقل عما �صبق لن ل�صان حالهم 
على  ع�رصة  من  اح�صن  باليد  ع�صفور  يلهج 
غري  الوزارة  على  احلكومة  ووعود  ال�صجرة، 

م�صمونة يف تعيني ا�صحاب العقود.
بعقود  للعمل  املتطوعني  هوؤلء  ان  املهم 
هم  وفعاًل  مبادرتهم  على  ي�صكرون  جمانية 
منه  تعاين  نق�صًا  وي�صدون  خدمة  يقدمون 
عليه  جتازيهم  ان  ناأمل  الرتبوية  العملية 
الدرجات  باإيجاد  ال�رصاع  يف  الرتبية  وزارة 
او تخ�صي�صها لهم ل ان يرتكوا نهبًا لل�صنون 
وللحيتان من الذين يتاجرون بهذه الدرجات.

الذين  هوؤلء  مع  التعامل  ال�رصوري  من 
عوائلهم  على  ويثقلون  جيوبهم  من  ينفقون 
مبعاملة خا�صة وتاأهيلهم ومتابعتهم لكي ل 

يذهب جهدهم هباء.
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