
ركــوب ســيـارات صــغــيـرة مــبـردة
حـتى ولـو كـان الــفـرق الف ديـنـار
فــقط! ان الــبـــطــالــة وعــدم وجــود
اعـمــال ادت بـالــشـبــاب الى شـراء
سيارات للعمل فيها ألنه كما يقال
ان اسـهل وافـضل عـمل لـكـل شاب
عاطل هـو ركوب الـسيـارة والعمل
بهـا ! وهـو امـر تـشـهـده الـشوارع
منذ سنوات فاجلميع يبحثون عن
الـعـمل وقـيـادة الـسـيـارات اصـبح
امـراً صـعـبــًا جـداً في ظل شـوارع
طـبات واحلـفر وخـاصة مـليـئة بـا
طريق ديالى  –بغداد بسبب مرور
الشاحنات واتالفها الطريق ورغم
ان اجلــهــات احلــكـــومــيــة بــلــطت
ــــاضي اال ان الــــشــــارع الـــعــــام ا
الــشـــارع مــتـــضــرر جـــداً خــاصــة
ن ان جــمـيع خــطـوط ـســار اال ا
الـــنـــقل اآلن تــــعـــاني من ازدحـــام
ـوجـودين في الـسـيـارات وكـثـرة ا
ـرائـب دون نـتــيـجــة ألن الـركـاب ا
قـليلـون جداً وخـاصة خـطوط نقل
الـركـاب بـ احملــافـظـات الـقـريـبـة
وبــــســــبب الــــبــــوابــــات ودخــــول
وخـروج الـسـيـارات اصـبـحـنـا في
اوضـاع ال يــحـسـدنـا عــلـيـهـا احـد
فـــنــــحن نـــعــــاني من الــــتـــأخـــيـــر
واالنـتظـار وقـلـة الـعـمل وفـوق كل
ذلك البــد من تــصـــلــيح الــســيــارة
وشراء ادوات احتـياطيـة لهاوكان
الــله في عـون الـذين اشـتـروا مـثل
هـذه الـسيـارة بـاالقـساط وال ادري
كـيف سـيـسـدون تـلك االقـسـاط في
ظل الـــعــــمل الــــقــــلـــيـل والـــوضع
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قـاهي الـشعـبيـة ببـغداد في احـد ا
ـواطن "ناصر كانت لـنا وقـفة مع ا
مـهــدي" الـبــالغ من الــعـمــر سـبــعـاً
وخــمـســ ســنــة ويـعــمل ســائــقـاً
لـسـيـارة (ســتـاركس) وهي سـيـارة
ـواطن لـنـقل الـركـاب وقـد حتـدث ا
الـيـنـا عن عــمـله ومـعـانـاته قـائالً/
اعـمل في مـهــنـة قـيـادة الـسـيـارات
مــنـذ اكــثــر من ثالثــ سـنــة حـتى
ـــقــــام في ســـيـــارة اســـتـــقــــر بي ا
(ستاركس) لنقل الركاب ب ديالى
وبـغـداد واحلـقـيـقـة ان الـعـمل اآلن
لــيس عــلى مــايــرام بــسـبـب كــثـرة
الـســيـارات الـعـامـلــة عـلى خـطـوط
الـنـقل وعـدم وجود ركـاب كـمـا كان
في الـــســـابق حـــيث كـــانت هـــنــاك
مـعسكـرات للـجيش ودوائـر الدولة
اما اآلن فإننـا نصطاد الراكب دون
جـــدوى اضــــافـــة الـى مـــنــــافـــســـة
سـيــارات االجـرة لـنــا فـاالجـور من
بغـداد الى قضـاء اخلالـص محددة
باربـعة االف دينـار وسواق االجرة
"الـتـكسي" يـتقـاضـون خمـسة آالف
ولـذلك يــفـضل الـركــاب الـسـيـارات
الــصـغــيــرة عــلى ســيــارات الـنــقل
الــكــبــيــرة الــتي حتــتــاج الى وقت
لـتـمـتــلئ في ظل عـدم وجـود ركـاب
فــنـــحن نــحـــتــاج الـى ثالث اربــاع
الـسـاعة لـكي يكـتـمل عدد الـركاب !
كـمـا ان ركوب هـذه الـسـيارات رغم
انهـا مبـردة اال ان مقاعـدها ضـيقة
ومن الـصـعوبـة الـنزول والـصـعود
اليـها لوجـود كراس متـحركة فـيها
هــو امــر يــزعـج الــركــاب وخــاصـة
الــنـــســاء ولـــذلك يــفـــضل الــركــاب
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ــــدن مـــزدحـــمـــة جـــداً اصـــبـــحت ا
ــنـــازل والـــشــوارع بــالـــســـكـــان وا
والــســيـارات وصــارت ايــة مــديــنـة
تمـتد افـقيـاً الى ما ال نـهايـة وهناك
ـدن اتـصـلت مع الـعـاصـمة بـعض ا
عن طـريق الـبنـاء واذا مـا استـمرت
االحــــوال عـــلى مـــاهـي عـــلـــيه فـــأن
ـسـافر الى الـرمـادي او الـكوت او ا
بعقوبة سوف يسير بطريق مزدحم
سـاكن ألتـصال تـقع عـلي جانـبـيه ا

ـنـاطق مع الـبـيـوت مع بـعـضـهـا وا
االخـرين  ,ومـــثل هــذا االمــر ســبب
عاناة للسكان ويسبب الكثيـر من ا
دن ..فالعمل صعب نتيجة في كل ا
كــــثـــــرة الــــعــــمـــــال واالزدحــــام في
ــكن وصـفـه والـغــبـار الـشــوارع ال
والــدخـان عـبـارة عـن سـحـابـة فـوق
ـدن ومثل هـذا التـلـوث يؤثـر على ا
الــغـــالـــبــيـــة اضــافـــة الى مـــشــاكل
ـاء وبـاقـي اخلـدمـات الـكــهـربــاء وا

الـــتي يـــصــعب اجنـــازهـــا في يــوم
واحد يـومـيا ولـذلك فهي دعـوة لكل
من يـريد الـهدوء والـراحة ان يـعمل
ـــدن وعــلى عـــلى الـــســكن خـــارج ا
اجلـــهــات اخملــتــصـــة انــشــاء قــرى
ـــــدن من اجل عــــصــــريــــة خــــارج ا
السكن بها وتـخفيف حدة االزدحام
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ـواطن "حـيدر ـوضـوع ادناه بـعث به ا ا
جـبــار" من مــحـافــظـة بــغـداد/ الـدورة /
يـتــنــاول فــيه آراءه الــشــخــصــيــة حـول
ـــشــاريع الـــتــعـــقــيـــدات الــتي تـــواجه ا
ـواطـنـ بـهـا واخلـدمـات وعـدم تـمـتع ا
وضوع بالقول / واطن هذا ا ويبتد ا
رغم مرور خمس عشـرة سنة على االكثر
مـنــذ ان اطـيح بــالـنـظــام الـسـابق اال ان
واطن لم يتمتعوا باخلدمات الكاملة ا
ومـا زالوا يـعانـون ازمات مـتالحقـة وقد
يستـغرب البـعض من طول مدة اخلمس
عـشرة سـنة والتـي كانت اكـثر من كـافية
ـعـانـاة ألنـهـاء مـلف اخلـدمـات وانـهـاء ا
لكن الغرابة ستزول عندما يعلم البعض
ان هـنـاك جـمـلــة من الـتـعـقـيـدات رافـقت
ـلف وقـد يكـون الـفسـاد هو انـهـاء هذا ا
العقـبة الرئيـسة االولى التي حالت دون
انـهــاء مــلف اخلـدمــات حـيـث شـابت كل
مــشـاريع اخلــدمـات تــعـقــيـدات الــفـسـاد
ال العام شروع وسرقـة ا والربح غيـر ا
وتــقــاضـي الــرشــاوي واحلــصــول عــلى
عـــمــوالت وتــنــازالت وغـض الــنــظــر عن
ـشـاريع عمـومـاً البـد لـها واصـفـات فـا ا
من تــخــطـيط ودراســة وتــقــد عـروض
ومن ثم اجـــراء مـــنــاقـــصـــات الخــتـــيــار
ــنــاسب وكل هــذه الــعــرض االفــضـل وا
الـعــمـلـيـات شـابـهــا الـفـسـاد االمـر الـذي

شروع الواحـد يحال على مقاول جعل ا
مــتــنــفــذ او من افــراد احلــاشــيــة وهــذا
ـشـروع الى مـقـاول آخر  بـدوره يـبـيع ا
ــقـاول يـبــيـعه الى مــقـاول حـتى وهـذا ا
ـشـروع الـى سـبـعــة او ثـمــانـيـة يـصـل ا
مــقـــاولــ وبــالــتـــالي فــأن من يـــتــســلم
ـشـروع يـريـد هـو اآلخـر ان يربـح لذلك ا
ـواد غيـر اجلـيدة او يـقـوم بـاستـخـدام ا

ـواصـفـات او عدم اسـتـعـمال االخالل بـا
ــواد الـــكـــافـــيــة لـــيـــعـــوض مــا دفـــعه ا
والنتـيجة تكـون مشاريع خدمـية ناقصة
غير نظامية ال مـواصفات فيها وموادها
قـلـيلـة ثم تـكـون الـنـتيـجـة امـا ان يـنـهار
قاول ثم يهرب واذا شروع او يتـركه ا ا
اكتمل فأنه يعطل بعد مرور اشهر وهذا
بـالـضــبط مـا حـدث مع مـشــاريع كـثـيـرة

..والــعــقــبــة االخـرى الــتي واجــهت جــداً
تـــقـــد اخلــدمـــات هي الــروتـــ وعــدم
ــشــاريع وعــدم مــعــرفــة رأس ــام بـــا اال
الـهـرم في ايـة دائـرة بـطبـيـعـة اخلـدمات
ــكـان ألنه ال يـوجــد (رجل مــنـاسب في ا
ـنـاسب ) واغلب الـذين يـقـودون دوائر ا
الـدولـة ال عالقـة لــهم بـاخلـدمـات واالمـر
دن واالقـضية اآلخر هـو اتسـاع نطـاق ا
والـنـواحي والـقـرى وانـشـطـار الـنـاحـية
مـثالً الى عـدة نواح واالمـر ينـطـبق على
ة دن بـنشـاريع خدميـة قد االقضـية وا
لم تـعـد تـكـفي وهكـذا بـدأت مـعـاناة شح
ـياه وقـلـة التـبلـيط وعدم كـفايـة التـيار ا
الــكــهــربــائـي وانــقــطــاعه وعــدم وجــود
مجـاري وغيـرها من االمور  وكذلك قدم
ــدن شـــبــكـــات اخلــدمــات فـي عــدد من ا
واالقـضيـة وتـكسـرها او تـوقف بـعضـها
ــــاء واجملــــاري وحــــتى في مــــجــــاالت ا
ــة واحملـوالت الـكــهــربـاء فــاالسالك قـد
ـــســؤولــة اقــدم وال عـالقــة لـــلــجـــهــات ا
شاريع بالـصيانـة وهو امـر مهم فهـذه ا
حتى اجلـديدة مـنها حتـتاج الى صـيانة
دورية ومالحـظات وتـقيـيم من اجل عدم
تــوقـفــهــا واالمـر االخــيـر عــدم اشـتــغـال
ــوظــفــ في كل اخلــدمــات الــعـــمــال وا
بصورة صـحيحة وتعـودهم على الكسل

والرشى . 
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ال يحـلّق االعالم بجنـاح واحد هـو االعالم احلكومي . وفي وقت
نـقدر مـوقـفـكم من الـعامـلـ في حـقل الـصـحافـة واالعالم فـإنـنا
ـستقل وغير احلكـومي بتوجيهكم نتمنى عـليكم شمول االعالم ا
بشأن تسهيل مهماتهـم عند مراجعة دوائر الداخلية ألي سبب .
فـاالعالم الـوطـني قـوامه اقالم وعـدسات وجـهـود اجلـمـيع وليس

شبكة االعالم العراقي فقط .
ـواجـهـة هـجـمـة تـنظـيم داعش ذلك مـا أكـده نـشـاط االعالميـ 

. ته عسكرياً ونفسياً وهز
(الزمان)
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ـواطنـ / ان تـربـية اكـد عـدد من ا
االطــفـــال اصــبــحت مــهــمــة مــاديــا
وصــــحــــيـــا صــــعـــبــــة جــــداً حـــيث
االحــتــيــاجــات الــكــثــيــرة لالطــفـال
والعنـاية الصحـية اخملتلـفة وقالوا
في احاديث للزمان / ان الطفل منذ
والدتـه وحـــــتـى يـــــصــــــبح فـي سن
تـــســمـح له بــالـــدوام في الـــروضــة
يـحـتاج عـنـاية صـحـية ومـراجـعات
واد لالطـبـاء وتـكالـيف احلـلـيب وا
االخـرى الـتي تـسـاعـده عـلى الـنـمو
واوضح " منذر عباس" كاسب / ان
الــعـنــايـة بــاالطـفــال صـارت مــهـمـة
صـعــبـة وعـمـلــيـة تـنـشــئـتـهم حـتى
يـصـبـحـوا كـبـاراً اصـبـحت مـعـقـدة
فـالـصـغـار لـهم احـتـيـاجـات كـثـيـرة
عـلب غالي جداً تـبـدأ من احللـيب ا
الــسـعــر وال تــنـتــهي عــنـد االطــبـاء
والفحوصات وهو امر غير طبيعي

بالنسبة لذوي الدخل احملدود . 
وغالـباً مـا يولد الـطفل وهـو يعاني
من تشوهات خلقية او مرض مع
وهـــوامـــر يـــضـــاعف من مـــعـــانـــاة

وهمـوم العـوائل ويرى "هـاشم علي
رض صاب  " عامل / ان الطـفل ا
او تــــشــــوه يـــــعــــنـي جــــمـــــلــــة من
ــراجـعـات واالدويــة وتـرك الـعـمل ا
سـتـشفـيـات ومـثل هذا والـرقـود بـا
االمر اصـبح كثيـراً نتيـجة احلروب
واالســلـحـة غــيـر الــتـقــلـيـديــة الـتي
القـيت على الـعراق وبالـنتيـجة فأن
ـنـاطق يـعـانـون من بـعـض سـكـان ا
تلك الـتشوهـات الطفـالهم بالـبصرة
والــفــلـوجــة وذي قــار ورغـم وجـود
فـــحـــوصـــات الـــزواج والـــعـــنـــايـــة
بــاحلـــوامل اال ان بـــعض االطـــفــال
يولـدون وهم يعـانون وخـاصة عـند
زواج االقارب وهو امـر جعل بعض
الـعـوائل تــمـتـنع عـن االجنـاب كـمـا
ـواطن " طه ابـراهيم" حالق يـقول ا
/ مـضــيــفـاً الــقــول / انه تـزوج من
ابنة عـمه وولدت له طفلـ يعانيان
مـن تـشـوهــات وقـد اكــد االطـبـاء ان
الــــســـبـب هـــو زواج االقــــارب وقـــد
قررت عدم اجنـاب زوجتي ألي طفل
فـنــحن نـعــيش في مـعــانـاة كــبـيـرة
ـراجـعـات ومــصـاعب جـمّـة حــيث ا
ـرض وال نـريـد تـكـرار واالطـبــاء وا

الـتـجـربة والسـيـمـا وان االطـفال ان
ـــنـــرض . يـــعـــانـــون كـــثـــيـــراً من ا
ولـــلــمـــرأة الـــعــامـــلـــة نــصـــيب في
مـــعــانـــاتـــهــا مـن هــمـــوم االطـــفــال
وحــضــانـــتــهم وتــوفــيـــر الــرعــايــة
الــكـامــلــة لــهم ويـبــدو ان ال حــلـول
مـوجـودة تــلـوح بـاالفق مـن قـضـيـة
افـتـتــاح حـضـانـات لــدوائـر الـدولـة
ـوظـفـات لـرعـايـة اطـفـال االمـهـات ا
ـعانـاة بـسبب بـعـد اماكن وتـزداد ا
حـــضـــانـــة االطــــفـــال عن الـــدوائـــر
واضــطــرار بـعـض االمـهــات اليـداع
االطفال عند االهل او االقارب والبد
من ايــصــالــهـم صــبــاحــاً والــعـودة
الخـذهم بـعـد الـظــهـر وتـتـحـدث "ام
كــرار " مــوظــفــة عن االمــر قــائــلـة ,
اليـعـلم احد اال الـله مـدى مـعانـاتـنا
انـــــا وزوجي مـن قـــــضـــــيـــــة وضع
االطـفال عـند قـريبـة لنـا اذ يجب ان
نذهب بـهم صـباحـاً في ظل ازدحام
الطرق والتأخـير احلاصل والعودة
ـــرض ألخـــذهم وكـــذلك االدويـــة وا
واحلــلــيب واحلـفــاضــات وكل هـذه
االمـور تـزيـد مـهـمـة تـربـيـة ورعـاية

االطفال . 
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في احد اسـواق بغداد الـشعـبية
واطن "جنم كانت لنـا وقفة مع ا
عــبـــد الــله" الـــبــالـغ من الــعـــمــر
احـــدى وستـ سنـة ويـعمل في
بـــيـع الــــصـــمــــون وقــــد حتـــدث

الـذين يــعــمــلـون فـي االفـران هم
من احملافظـات وهؤالء يفـضلون
الــــعــــمـل في االفــــران الســــبـــاب
مـعـروفـة فـالــفـرن يـوفـر الـطـعـام
والـسـكن واالسـتـحـمـام واالجور
الـيومـية وبـالطـبع فأن اصـحاب
االفـران ايـضــاً يـفـضــلـون عـمـال
احملـافـظـات ألنـهم يــبـقـون فـتـرة
طويلة في العمل وينامون داخل
ـشـاكل الـفـرن وهـو امـر يــبـعـد ا
اليومـية في االستيـقاظ والتأخر
عن احلـضــور بـالـنــسـبــة لـلـذين
يــنــامــون فـي بــيــوتــهم وتــلــعب
الـنــظـافــة عـامالً قــويـاً فـي بـقـاء
الفـرن وجناحه ألن الـنظـافة تهم
واطنـ ونحن نـؤكد دائماً كل ا
عـلى الـعـمـال ان يـحـافـظـوا على
ـــكـــان ونـــظـــافـــتـــهم نـــظـــافـــة ا
الشخصية ونحن نوفر الصمون
مـنـذ سـاعـات الـفـجـر االولى الى
سـاعــة مـتــأخـرة مـن الـلــيل لـكي
واطـنون من احلـصول يـتمـكن ا
عـــلى الـــطـــعـــام ألن الـــصـــمـــون
واخلـبـز هـمـا االسـاس في حـياة

كل مواطن عراقي . 

يحـمى الى درجة كـبيـرة والفرن من
الـداخل مـفـروشـاً بـالـبالط الـعـراقي
الذي يـطبق عـليه (الـفرشي) وحتته
طـبــقــة من الـزجــاج واحلــصى لـكي
يـبـقى الـفرن حـاراً لـسـاعات طـويـلة
ونـحن نسـتـعمل الـنـفط االبيض في
شيّ الـصــمـون امـا عن سـؤالـكم عن
اسباب غالء الصمونة الواحدة فأن
ذلك لـه عــدة اســبــاب مـــنــهــا اجــور
الــــعــــمـــال الــــعـــالــــيــــة جـــداً وغالء
االيـجـارات وغالء الـطـحـ االبيض
والـــعـــمــــال هـــنـــا وفـي كل االفـــران
يــأكــلـون ويــنــامـون ويــعــمــلـون في
الـــفــرن وهــذا يــتــطـــلب تــوفــيــر كل
ــــســـــتــــلـــــزمــــات لـــــهم وكـل تــــلك ا
امـــــصـــــاريـف تـــــرفـع من اســـــعـــــار
الصـمـون والـفـرن يـعـتـمـد بـالـدرجة
االولى عـلى الــبـيع لــلـمـطــاعم الـتي
ــواطن فــأنه ال تــدعم االفــران امــا ا
يـشـكل اال نــسـبـة صــغـيـرة جـدًا في
وارد الــفـرن  ,والــعـامـل في االفـران
اليـــبــــقى في فـــرن واحـــد اال فـــتـــرة
قصيـرة ولهذا فـأن العمال يـتبدلون
كـل فـــتــــرة وهــــذا شيء عــــائـــد الى
نـفــسـيــات الـعــمـال ألن اكــثـرهم من

اعــمـل في هــذا الــعـــمل مــنــذ نــحــو
نصف قرن وعاصرت كل احلكومات
الــتي مــرت عــلى الــعــراق ويــفــضل
واطـنون الصـمون احلـجري الذي ا
يـشـوى عـلى ارضـيـة الـفـرن بـعـد ان

ــواطن الــيــنــا عن طـبــيــعــة عــمـله ا
/ العمل في االفران متعب جداً قائالً
لكن لقمة العيش حتتاج الى اجلهد
والــــعـــــرق فـــــمـــــا مـن عـــــمل هـــــيّن
ـكــاسب ال تــأتي بـســهـولــة وانـا وا

ـــعــروف أن كـــربالء يـــؤمــهــا من ا
ســـنــويـــا ماليــ الـــزوار من عــدة
مـــحــــافـــظــــات ومن دول عــــربـــيـــة
ــفـــروض من وأجـــنـــبـــيـــة وكـــان ا
احلـــكــــومـــة احملــــلـــيــــة أن جتـــعل
خــدمـاتــهـا في أبــهى صـورة وكـان
ـسؤولـ في احملـافـظة الى عـلى ا
القـيـام بـواجـبـاتـهم الـيـومـيـة لكي
يقدموا ما هـو أفضل وأجمل لهذه
ـديـنـة التي عـانت ومـنـذ سـنوات ا
طـــويـــلـــة الـى تـــلك اخلـــدمـــات من
ياه الى تبـليط شـوارع وإيصـال ا
ـناطق الـتي ال تـزال تشـكو شـحا ا

في مياه الشرب.

ـسـؤولـون في فـأن كــربالء ال زال ا
احلــكــومــة يــنـظــرون الــيــهــا عـلى
أسـاس النـمو الـسـكاني بـينـما في
احلــال تــخــتــلـف كـلــيــاً عـن بــقــيـة
احملـــافــــظـــات األخــــرى لـــكـــون أن
الي الـزوار يـتـوافـدون الـيـهـا بـا
ـنـاسبـات الـديـنـية وفي مـخـتـلف ا
دينة أصبح كما أن خدمة سـكان ا
واجـــبــــاً وضـــروريـــاً ومــــعـــاجلـــة
ـســتـمــرة الـذي أصـبح مـعــانـاته ا
يشـكو منهـا دائماً فـعلى الرغم من
ـالـيــة الـقـلــيـلـة الــتـخـصــيـصــات ا
ـســؤولـ إال أن بــحــسب مـزاعـم ا
احلــــال يــــقـــول عــــكس ذلـك وكـــان

ـواطن "ريـاض حـسن " من يـشـيـر ا
بـغــداد/ الـكــاظـمــيـة / الى مــطـالب
ـــــدارس بــــجـــــلب بـــــعض ادارات ا
رحالت مـدرسيـة من بـعض الطالب
.. وهـــو امــر يـــثـــيـــر االســـتـــغــراب

فوجود 
مــــقـــــاعــــد دراســـــيــــة واجب وزارة
الـتــربـيـة ولـيس من واجب الـطـالب
جـلب مـقـعد دراسـي له فهـل وصلت
االمور الى هذا احلد من الـطلبات ?
والبــد لـوزارة الــتــربـيــة من انــشـاء
مــعـــمل جنــارة حـــديث لـــصــنـــاعــة
ــقــاعــد الــرحـالت والــســبـــورات وا

والـــكـــراسـي كـــمـــا كـــان مـــعـــمـــوالً
ســــابقاً. 

واطن "حـيدر علي " فيـما يـتنـاول ا
من بــغـداد/  9نــيــســان/ مــوضـوع
ـة ـدرســيـة الــقـد تـوزيع الــكـتـب ا
عـــلى الــطــلــبـــة االمــر الــذي يــدعــو
الزم اولـيـاء امـور الـطـلـبـة لـشراء ا
ـــدرســيـــة حلــديــثـــة من االســواق ا
ــبـــالغ عـــالـــيــة جـــداً حـــيث اخــذ
ـناهج احلديثة البعض يـستنسخ ا
اسة ويبـيعـها لـلطالب حلـاجتـهم ا
نـاهج كل سنة اليـها جراء تـبديل ا

وانعكاس ذلك على الطالب . 
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ـواطن " زهـير حـسـ " من بـغـداد/ شارع فـلـسـط / يـنتـقـد ا
الـدوائـر اخلـدمـيـة الـتـي تـتـقـاضى مـيـزانــيـة من الـدولـة وتـفـرض
واطنـ ومع هذا فهي ال تقدم للمواطن اي شيء رسوماً على  ا
وتشـكـو من عـدم وجود تـخـصيـصـات وهـو امر غـريب فـاالموال

اخملصصة كثيرة والرسوم اكثر وال يعرف احد كيف تعرف?
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ـواطن " حـسـ راسم" من مـحــافـظـة الـبـصـرة / شط يـتـنــاول ا
العراب / موضوع اطالق النيـران العشوائي ويقول / ان كثيراً
ـواطــنـ وخـاصـة ـؤسـفــة وقـعت بـ صــفـوف ا من احلــوادث ا
االطـفـال جـراء اطالق الـنـيـران بـسـبب الـنـزاعـات الـعـشـائـرية او
االبــتـهـاج بـفــوز فـريق كــروي او وجـود عـرس او وفـاة وتــشـيـيع
شـهيـد ومثل هـذه االمور سـببت الـعديـد من االصابـات والبد من

حملة اعالمية للحد من هذه الظاهرة . 
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واطن "اياد عبد الـستار " من بغـداد / شارع الكفاح / يشيـر ا
ـتوف ومـطالبـتهم بجـلب شهادة تقـاعدين ا الى مـعاناة عـوائل ا
ـعامالت التي تتأخر كثـيراً وعدم اقتناع دوائر حياة ومثل هذه ا
عامالت الطـويلة لـتظل العوائل ـتقاعـد وا التـقاعد بـصحة وفاة ا
تـنتـظر الـراتب الذي ال تـملك غـيره كـمعـيل فهل سـتبـقى االحوال

هذه على ما هي عليه ?! 

لـفـيف من طالب الـكـلـيـات من احملـافـظـات احملـررة عـنـهم " عـلي
يـوسف" يـقـولـون في اتـصـال هـاتـفي مع هـذه الـصـفـحـة / انـهم
عانـاة من احضار كفـيل لهم وحضـوره شخصياً يعانـون اشد ا
شـاكل حيث من الصـعب احلصول وهو امـر سبب العـديد من ا

على كفيل مستعد للحضور والبد من تسهيل هذه اخلطوة . 
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ـواطن " مـحـمـد نـاصر" مـن بغـداد/ الـكـرخ / مـوضوع يـطرح ا
ـهجرين الى بلـد في محافـظة صالح الدين ويـقول / لقد عودة ا
مـضت سنوات طـويلـة على تهـجيـر مواطني قـضاء بـلد والبد من
واطنـ بعـد ان اندحر االرهـاب الى غير السـعي العادة هـؤالء ا

رجعة . 
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ـــفــــروض أن يـــعــــتـــمــــدوا عـــلى ا
ايـرادات مــجـلس احملــافـظــة حـتى
يــتـمــكــنـوا من مــعــاجلـة وضــعـهم
اخلـــدمي . وأمـــا الـــيـــوم المـــجــال
ـسـؤولـ في لـلـمــنـاقـشـة وعــلى ا
احملـــــافـــــظـــــة أن يـــــشـــــمـــــروا عن
سواعدهم من أجل خدمة مدينتهم
الـــتي حتــــمل مـــرقــــدي اإلمـــامـــ
احلــســ والــعــبــاس ( عــلــيــهــمــا
ـكـانـة الــسالم) وهـذا مـا جتـعـلك ا
الدينية أن تقدم ما هو أفضل لها.
ــديـنـة بـهـذه كـمـا أن بـقـاء وضع ا
الـصـورة يجـعـلـها قـاب قـوس أو
أدنـى وال بـــــــد مـن اإلهـــــــتـــــــمـــــــام

ــــا يــــجــــعل تــــلك بــــاخلــــدمــــات 
اخلـــدمــات تــرتــقي وســـمــعــة تــلك
دينة وهذا ما يـحتاج الى تظافر ا
اجلـهـود لـكي جنـعـلـهـا في نِـصاب
ـدن األخـرى لــكـونـهــا ذات مـركـز ا

ديني وسياحي.
ـطـلـوب من مـحـافظ كـربالء وأمـا ا
األســـتـــاذ عـــقــيـل الــطـــريـــحي ابن
احملــافـظـة الـبـار أن يـكـون الـراعي
األمــــ لـــهــــا وأن يـــســــهــــر عـــلى
خـدمـتهـا لـكي تـصبـح متـمـيزة عن
بـقـيـة احملـافـظـات وهـذا مـا نـريـده

فعالً . 
مواطن - كربالء
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ـراجـعـون لـدوائر من اصـعب الـكـلـمـات الـتي يـواجـهـهـا ا
الـدولـة الجنـاز بـعض االعـمـال واكـمـال معـامـالت خـاصة
واطن هي كـلمـة ( تعـال باجر – تتعـلق بحـياة ومـعيـشة ا
تـعــال بــعـد اســبـوع  –تـعــال بــعـد شــهــر ) ! ومــثل هـذه
ـوظف اخملتص الذي ال يهمه ظروف العبارات تطلق من ا
واطن او مـعانـاته او سفـره من محـافظـة الى اخرى وال ا
ـراجع في ذهـابـه وايـابه عـبـر اخملـاطـر الـتـي يـواجـهـهــا ا
رور الطـرق اخلـارجـية ومـواجـهـة الشـاحـنـات ومخـاطـر ا
مـر واحد ..ان مراجـعي احملافظـات لبعض في شوارع 

الدوائر المـور تتعـلق بالـرواتب او حقوةق الـشهداء غـالباً
ما يـصطـدمـون لكـبمـة تـعال بـعد اسـبـوع .. وهذه الـكلـمة
وظـفة صـعـبة جـداً على ـوظف او ا السـهلـة عـلى لسـان ا
راجع النـهـا تـعنـي انه سوف يـعـود بـعد اسـبـوع لـنفس ا
ـعـانـاة االولى الــتي مـر بـهـا سـابــقـاً والبـد من انـصـاف ا
راجـعـ وغالـبيـتـهم من كـبار الـسن والـنسـاء واذا كان ا
ـوظف ســابـقــا يـقــول "تـعــال بـاجـر" فــأن مـوظـف الـيـوم ا
ا تعال بعد شهر . اصبح يقول "تعال بعد اسبوع" او ر
علي حا - بغداد/ الكرخ 
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