
سـمـعـيـة بـسـبب ضـيق ذات الـيـد فـإما
يضطرون لشراء السماعات الرخيصة
بــالـــرغم من مـــســاوئـــهــا وامـــا يــقــوم
بعضهم بـالبحث عن متبـرع فيلجؤون
ثـال الى جـامع آل يـاس في سـبـيل ا
في مــديـــنــة الــكــاظــمـــيــة الــذي يــقــدم
ساعدة للمـتعفف من خالل تبرعات ا

يسورين. ا
{ وما هي اضرار السماعة غير االصلية ?
- من اضـرار الـسـمـاعـة غـيـر االصـلـية
ـريض يـتـعود عـلى سـمـاع صوت ان ا
غــيــر صــحــيح ألنــهــا جتــلـب اصـوات
الضجيج احلـاصل من حول الشخص
ولـكــنه عــنـدمــا يــسـتــخــدم الـســمــاعـة
االصـلـيـة اذا مـا اتـيـحت له مـسـتـقـبالً
فـإنـه لن يـشـعـر بـالـفارق بـل ويـتـصور
انها سيئة ألنه كان قد تعود على عمل
الــسـمـاعـة غــيـر االصـلــيـة الـتـي تـكـبّـر
جـميع االصـوات والـضجـيج احلاصل

من حـــول الـــشـــخص الـــذي
يـسـتــخـدمـهــا مـثل اصـوات
الـــــســـــيـــــارات واالصـــــوات
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بــعــد فـتــرة وجـيــزة من اتــون حـرب
كــبـيــرة  تـشــتت من خاللـهــا ماليـ
الـنـازحـ  واصـيـبت عـوائل كـبـيرة
باالفالس وافتـقارها لـلمادة  ووسط
هــذه احلـالــة االقــتـصــاديـة الــراكـدة
ياتي مستثمرون كثيرون ليجدوا ان
مـشروع افـتـتاح مـدارس اهـليـة  هو
كن  افـتتـاحها شـاريع التي  اهم ا
ـديـنــة  ويـتـابع يـوسف هـنـالك في ا
ن التـنـعكس شـاريع  الـكثـيـر من ا
سلبا عـلى الواقع االقتصـادي مثلما
ـدارس الـتي تـتـخذ تـؤثـر فـيه تـلك ا
من  مــنـــازل كــبـــيــرة  مـــقــرات لـــهــا
بـــخـالف مـــدارس افـــتــــتـــحـت لـــهـــا
مـــقـــراتـــهــا  فـي امـــاكن مـــنـــاســـبــة
ـشروع واسهـمت بـتـخطـيط ورسم ا
الـتـربـوي عـلى خـارطـة اسـتـثـمـاريـة
ـواقع واســعـة  حــيث حتــوي تــلك ا
مــسـاحــات شــاسـعــة من الـســاحـات
لبيـة لتطلـعات التالميـذ في تنمية ا
قـدراتـهم الـبـدنـية  فـضال عـن وجود
اخملــــتــــبـــــرات اخلــــاصــــة بــــدروس
الكيمياء والفيزياء اضافة خملتبرات
احلاسـوب  وهذه اعـدادها مـحدودة
ـدارس االخـرى التي قـارنـة مع ا بـا
ـثــال  مــنـازل تــتــخـذ عــلى ســبــيل ا
كـبـيـرة في وسط االحـيـاء الـسـكـنـيـة
والـتـي تـبــدو حــدائــقــهــا  صــغــيـرة
وغـيــر مـلــبـيــة لــنـشــاطـات االطــفـال
ناطق وتؤثر ايضا على هدوء تلك ا
ـنازل الـسكـنـية بـسـبب مجـاورتـها  
اخرى ومكتـظة بالسـكان وقريبة من

قارنة مع مواقع مرور السيارات  با
دارس احلكومـية التي تراعي مثل ا
هــذه االمـــور خالل انــشــائــهــا ..امــا
حـازم مـحــمـد فـانـتـقـد طـريـقـة جـذب
ــدارس لالهــالـي لــدفــعــهــا بـــعض ا
دارس لـتـسـجـيل ابـنـائـها فـي تلـك ا
دارس حـينما تعلن فيقول ان هذه ا

ـشـروع اسـتـثـمـاري فـكـانــهـا تـروج 
فهنالك من يقـول بان اجور الدراسة
 تـــدفـع عــلـى شـــكل اقـــســـاط  وكــان
الـتـربـيــة تـلـقن مـثل هـو االمـر بـبـيع
االجــهــزة الـكــهــربـائــيــة الـتـي بـاتت
بعض مـحالتهـا تبـاع بشـكل اقساط
مــطــالـبــا وزارة الــتــربــيــة بــتــقــنـ
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بــبـدالت مـرتــفـعـة  فــضال عن وجـود
الــكــثــيــر من االعالنــات الــتي بــاتت
ــوصـلـيـة مــنـتـشـرة  فـي الـشـوارع ا
ــــدارس ن تـــــعـــــلن عـن تـــــــــلـك ا
وبــاعـــــــالنـات يــقـتــرب مـنـهــا الـهم
االنـــســــاني اخلــــاص بـــالـــتــــربـــيـــة
ا تـضطــــــــــلع بها والتـعــــــــلـيم 
ـــدارس الى مـــــــــشــاريع تـــلــــــــك ا
جتــــــــــــاريــة  جتــذب الـــراغـــــــبــ
بــتـســجـيل ابــنـائـهـم بـكـافــة الـطـرق

واالساليب ..
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دارس فـيمـا قـال رافي  سلـمـان ان ا
االهــلـــيــة انـــتــشـــرت بــشـــكل واسع
ـا ـوصل  ور ومـلـفت  في مـديـنـة ا
كــان وراء االنــتــشــار الـكــبــيــر لــتـلك
تقاعدين دارس وجود اعداد من ا ا
ـن  يــواصـــلــون من الــتـــربـــويــ 
شاريع رسالتهم التربوية عبر تلك ا
 فــضال عن غــيـاب الــثـقــة من جـانب
ــدارس احلـكــومـيـة االهــالي جتـاه ا
التي شابتها بعض التفاصيل  التي
 يـعـتـرض مـن خاللـهـا االهـالي عـلى
ــعــلـمــ وخــبــرتــهم طــرق بــعـض ا
تـواضـعة او ايـة  مؤشـرات اخرى ا
ــكـن من خاللــهــا  تــنــاقص اعــداد
ــدارس ــســـجـــلــ بـــا الــتـالمــيـــذ ا
ــدارس احلــكــومــيــة مـــقـــــــارنــة بــا

االهلية ..
واســـتــغــرب ســعـــد يــوسف  وجــود
ـدارس االهـلـيـة الـعـدد الـكـبـيـر من ا
ـوصل خـرجت مـشـيـرا بـان مـديـنة ا
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ــوصـل  وجـود الالفت فـي مــديــنـة ا
مـكثف لـلـمدارس االهـليـة الـتي وجد
اصـحـابـهـا الـفـرصـة مـواتـيـة لـدمـار
ــــديـــنـــة الـــعــــشـــرات مـن مـــدارس ا
دينة وخرابها بسبب حرب حترير ا
الـتي انـتهت قـبل عـام  لـلـترويج عن
مــشـــاريــعـــهم اخلــاصـــة بــافـــتــتــاح
مدارس اهـليـة باتت مـنتـشرة بـشكل
ــدارس كــثـــيف  حــيـث وصل عــدد ا
ـفـتـتـحـة في احـد االحـيـاء الـراقـية ا
من اجلــــانب االيـــســــر من مــــديـــنـــة
ـــوصل الـى اكـــثـــر مـن خـــمـــســـ ا
دارس مدرسـة  بدت اكـثر من هـذه ا
مـــتـــجـــاورة  الى احلـــد الـــذي ابــدل
بعض السـاخرين  مثال كـان متداوال
ديـنة بـوجود مـقاه بـحيث كان في ا
ما ب كل مـقهى ومقـهى مقهى اخر
ـثل مقاربـا للمدارس حتى اضحى ا
ـا حدا ببعض الـتربوي االهلية  
وضوع البداء اراء متـبايـنة بشـان ا
حـــيث قـــال ســالم حـــمــدون  نـــتــابع
افــتـتــاح مـدارس اهــلـيــة كـثــيـرة في
ـثـال ـوصل فـعـلى سـبـيل ا مـديـنـة ا
يـــوجـــد في حي الـــزراعي اكـــثــر من
خــمـســ مـدرســة اهـلــيـة بــعـضــهـا
مـتـجـاور  حــيث عـمـد اصـحـاب تـلك
ــنـازل ــدارس الســتـثــمـار بــعض ا ا
الـكــبـيــرة خـصــوصــا من مـالــكـيــهـا
ن هــاجـروا وتـركـوا ـســيـحـيـ  ا
مـنــازلــهم فــاسـتــثــمـرهــا  اصــحـاب
ــدارس االهــلــيــة بــاســتــئــجــارهــا ا
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شكا مبرمج وفني معينات سمعية في
بــــغـــداد مـن زيـــادة الــــضــــرائب عــــلى
ـعـيـنـة الــسـمـعـيـة الى 18 اسـتـيــراد ا
ئة ما ادى الى زيادة االسعار وعدم با
قـــدرة مـــعـــظم الـــزبــائـن عــلـى شــرؤاء
عـينـة السمـعيـة موضخـحاً  ان هذا ا
االمر جعل الكثـير يلجؤون الى  شراء
عيـنات التجـارية غير االصـلية برغم ا
مساوئـها. وقال عبـد اجلبار نوري من
مركز الرازي للسـمعيات في بغداد انه
هنـة تتسمم بـطابع انساني من هذه ا
خالل اخلدمة التي يقدمها للمثصاب
بـضـعف الـسـمع لـكن اجـور الـصـيـانـة
ارتـفـعت هي االخـرى بسـبب اسـتـيراد
واد االحتياطية اخلاضعة للضرائب ا
الـتي ارتــفع الى نـسب غــيـر مـقــبـولـة
الفتً الى ان هـذه تـالـعوامـل حدت الى
درجــة كـــبــيـــرة من امــكـــانــيـــة تــقــد
اخلـدمـة حملـتـاجـيـهـا. (الـزمـان) ألـتقت

بنوري امس وكانت هذه الدردشة: 
هنة ? ارسة هذه ا { ما الذي دفعك الى 
- دخـولي  لـلـمـهـنـة كـان بـهـدف تـقد
ادي خدمة انسانية عامة اما احلافز ا
فهـو شيئ ثانـوي ولو كان هـو السبب
ا لم اجتـه لتعـلم تقـاصيل الرئـيس ر
ـهنـة واحلقـيقـة انني عـندمـا تعـمقت ا
في العمل وبدأت اقدم خدمات متميزة
لـــلــــزبـــائن ادركـت اكـــثــــر ان اجلـــانب
ـهـنة االنـسـاني مـهم للـغـايـة في هذه ا
راجع ويرتدي فبعـد ان اجنز حاجـة ا
عـينة الـسمـعية ويـشعر بـالفرق ارى ا
االبــتـســامــة قـد عــلت وجــهه  فـيــبـادر
لـلدعـاء لي وهـو امر يـدل عـلى سروره
ورضـــــاه.وارى ان من الــــســــهـل عــــليّ
تقد هذه اخلدمة للزبون بينما االمر
صـعب عـليه واليـسـتطـيع الـقيـام بذلك
لـوحـده وهـنـا تـكمن راحـتي الـنـفـسـية
ـا اقـدمه السـيـمـا بـعد ان وسـعـادتي 

احظى برضا الزبون ودعواته. 
زيد من { هل حاولت ان تكسب ا
هنة واسراره ? علومات عن هذه ا ا

-  اوالً كــانـت لــدي رغــبــة شــخــصــيــة
ـهنـة وهو االمـر الذي ـمارسـة هذه ا
دفعني الى السعي لالطالع  اكثر على
اسـرارهــا وتـفـاصــيـلــهـا لـيــتـسـنى لي
ــرجـــوة لــزبـــائــني تــقـــد اخلــدمـــة ا
وعـنـدمـا ازداد الـطــلب عـلى سـمـاعـات
ذات مــواصـــفــات  عــالـــيــة ولــســـيــمــا
الــرقــمـيــة مــنــهـا  فـي  دخـلـت في عـام

مشـاكل السمع وعـندما يـصل العصب
الـســمــعي الى درجــة مـتــدهــورة تـقف
ـعــيـنـة الــسـمــعـيـة والــطب عـاجـزين ا
امام هذه احلالة واكـون انا ايضا غير
ـريـض وتـقـد قـادر عــلى مـســاعـدة ا
ــرجـوة لــلـزبــون. واحـيــانـاً اخلــدمـة ا
تـكــون هـنــاك اسـبــاب اخـرى لــتـدهـور
الــــــســــــمع  مــــــثـل بـــــعـض االمـــــراض
والعوامل الوراثيـة والتقدم في السن.

{ وهل من مساويء عامة ?
 -نـعم وتـتـمـثل في إرتـفـاع الـضـريـبـة
ـعـيـنـة الـسـمـعـية فـقـد كـنـا نـسـتـورد ا
مـقـابل رسـوم بسـيـطـة واآلن اصـبحت
ـئة نـسـبـة الـرسـوم الـكـمـركـية  18 بـا
ولهذا ارتفعت االسـعار  لكن قسمًا من
الـزبائن اليـتفـهم االمر. كـما ان ارتـفاع
االســـعــــار هـــو الـــســـبـــبـب في عـــجـــز
ــعــيــنــة الــتي ــواطــنــ عن شــراء ا ا
يــرغـب فــيـــهـــا والســـيـــمــا الـــكـــســـبــة
ـــوظــفــ فـــيــضـــطــرون الى شــراء وا
ـعـيـنات الـتـجاريـة الـرخـيصـة الـثمن ا
بـالــرغم من مــسـاوئـهــا. وقـد ارتــفـعت

الضرائب من
تــــــــــــــــــــاريــخ
العـشرين من
كــانـون االول
من الــــــعــــــام
ـــــــــــــــاضـي ا
بـنـسـبـة 8 1
ئة في ما با
كــــــــنــــــــا في
الــــــســـــــابق
نــــــــــــــــــــدفـع
رســـــــومًـــــــا
بـــســــيـــطـــة
التكاد تذكر
تــــــبـــــــلغ 1
ــــئــــة . بــــا
هــذا االمــر
جـــــــــــــــــعـل
بــــــــــــعـض
الـــــزبــــائن
يــلــجـؤون
الــــــــــــــــــــى
وســـــــــائل
اخرى في
ســـــبــــــيل
احلصول
عــــــــــــــلـى
مـــعــيــنــة

اجلـانــبـيــة االخـرى فــيـؤثـر االمــر فـيه
سلبًا ليضطـر الى التركيز على شفتي
تحـدث معه ليفـهم مايقول من خالل ا
قـراءة شــفـتــيه مع انه يــســمع صـوته
بـشـكل كاف لـكـنه اليسـتـطيع الـتـميـيز
بــ احلـــروف فــيـــمــا ان الـــســمـــاعــة
ـــتـــحــدث االصـــلــيـــة جتـــلب صـــوت ا
لوحـده فـيـميـز مـسـتخـدمـهـا بسـهـولة
ويـفتـهم مـايقـول حـتى من دون النـظر

تحدث.  الى شفتي ا
كن ان تؤثر السماعة غير { هل 
االصلية على العصب السمعي ? 

ــــا هـــذا االمـــر - ال اعـــتـــقــــد ذلك ور
صحيح لكنني الاستطيع اجلزم.
مارسة كن ان تنصح ولدك   { هل 

? هنة  مستقبال ً هذه ا
- ولـم ال.. اذا رغـب هـــــــــو فـي ذلـك لن
امانع ففي االقل انها مهنة انسانية..
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يقـينا ان لغتـنا العربية هـي احدى من اجمل لغات الـعالم ويكفيـنا فخراَ انها
لـغـة الـقرآن اجملـيـد الـذي نزل عـلى خـا االنـبيـاء نـبيـنـا مـحمـد (ص) فـعدت
اللـغة العربية احـدى اللغات اجلميـلة ولها قواعد واسس وقـوان ثابتة ونبدأ
ـهد بتـعلـمها نـطقـها وان كانت بـلهـجات عامـية ومـختلـفة وحسب بهـا ومنذ ا
ـدن لـكنـهـا جـمـيعـا تـصب بـقواعـد الـلـغـة العـربـيـة التي الـرقع اجلـغـرافيـة وا
اسست لـها قواعد رصينة نـبدأ بتعلمهـا منذ مراحل دراستنا االولى  فراح
ـا حتـمله مـن جمـال وعـذوبة االجـنـبي يـدرسـها ويـتـعـلم قواعـدهـا واصـولهـا 
وسـيقـية الـتي حترك االحـاسيس في دواخـلنـا وشعـورنا  اشبه بـالسـاللم ا
لالسف الشـديد ومع تـعاقب احلـقب السـياسـية والـظروف االسـتثـنائـية التي
واطن ـراحل اهتمام ا مرت بـها بالدنا العربـية ومنها الـعراق اضعفت تلك ا
العـربي بتعـلم قواعـد واصول اللـغة العـربية بـاستـثناء الـدارس والعـاشق
ـسمـوعة رئـية وا للـغتـنا اجلـميـلة الـتي وظفت لـها وسـائل االعالم وخاصـة ا
مـنـهـا الـعـديـد من الـبـرامـج والـتـقـاريـر الـتي تـدعـو الى الـنـطق الـصـحـيح بل
ولالطالع على قـواعدها واصولهـا  ومع صعوبة قواعد الـلغة العربـية لكنها
تـعــد االسـهل واالجـمل اذا مــاعـزمـنـا عــلى الـغـور في بـحــورهـا  مع ظـهـور
عرفة على قواعد تعددة سهلت هي االخرى االطالع وا االنتـرنيت ومواقعه ا
ـقابل ظهـرت لنا مـواقع التواصل االجـتماعي يـتصدرها لغـتنا اجلـميلة في ا
اليـ من االصدقاء غالـبيتهم من الـعرب فصارت الفـيسبوك الـذي احتوى ا
تلك الوسائل تنقل لنا مايكتبه االصدقاء من معلومات واخبار وتقارير مفيدة
علومات وكل مايكتب وينشر وتضـيف لنا معلومات اضافية  فصارت تلك ا
وسـيـلـة لالطالع واالسـتـفـادة لـتـطـويـر لـغـتـنـا الـعـربـيـة لـنـمـيـز مـابـ اخلـطـأ
ـتعـلم والـدارس والـعاشقـ للغـتنـا اجلميـلة الذين والصـواب باستـثناء ا
يـسـهمـون بـتصـحـيح االخطـاء الشـائـعة واالمالئـيـة والطـبـاعيـة التـي يقع بـها
تـمـرس في الـلـغة الـعـربيـة  لـكـننـا ونـحن نتـابع ونـطلع حـتى الـدارسـ وا
ونـقـرا كـتـابـات وتـعـليـقـات الـبـعض ولـيس الـقـلـة بل الـكـثـرة من اعـضـاء هذه
واقع جنـدهم يقـعون باخـطاء فادحـة بل مخجـلة جدا واالدهى انـهم يدعون ا
عـرفة والـفـراسة بـلغـتنـا اجلـميـلة فـتـوجه لهم عـبارات نـقـدية من االصـدقاء ا
عقول ـنطق وا واآلخرين احـياناَ تاخذ طـريق السخرية والـطرافة فليس من ا
ـتـوسـطـة ومـراحل مـتـقـدمة ان مـتـعـلـمـاَ حـاصل عـلى شـهـادة اإلعداديـة او ا
اخـرى يـكـتب كـلـمـة (شـكـرا) هكـذا ( شـكـرن !!) نـعم ويـكـتب (حـتـمـاَ) هـكذا
(حتـمن !!) او (فعالَ) يكتبها هكذا (فعلن !!) وغيرها من العبارات التي تثير
فـيـنا الـفـضـول لـلـتـعـلـيق عـليـهـا النـهـا تـثـيـرانـتبـاه الـقـار وبـالـتـالي يـسـخر
ويسـتـهزأ بـكـاتبـهـا  الفـنان الـكـاتب الـدرامي باسل الـشـبيب كـتب قـبل ايام
ـثل هـؤالء الذيـن اطلق عـلـيهم بـفـطاحل وعـلى صـفـحنه الـشـخصـيـة منـتـقدا 

اللغة العربية.
وقـال لـهم (شـكـرن) ويـقـصـد (شـكـراَ) لـكم النـكم لم تـتـقـنـوا الـلـغـة الـعـربـيـة
وجتـعـلـونـا نـبـــــــحـر فـيـهـا وراح يـكــــــــتب امـثـلـة لـعـبـارات يـكـتـبـهـا بـعض
ـتـعلـمـ بل لـهم اسـماء مـعـروفـة ومؤثـرة في الـوســـــــط الـفني االصدقـاء ا

والثقافي . 
وختم الـشبيب (بعضهم من الذين يعتقـدون انهم فرسان الفيس بوك يكتبون
الكن وانهـو.. وشكـرن..انصـحهم ان يـغلـقوا حـسابـاتهم كي ال يـهيـنوا الـلغه
العـربيـة..شكرن)  وكـتب زميلـنا اإلعالمي عـلي رياح قائالَ ( ان لي صـديقاً

عرفة واخلبرة االعالمية يطلق على كلمة ( شامبو ) شانبو !!!  يزهو با
فلـيس كل ماينطق يكتب وقبـلها كتب لي صديق يسـتفسر عن اخلبر الكاذب
عن رحيـل استاذنا مؤيـد البدري فقـلت له انه خبر عار عن الـصحة فقال لي
كـاتــبــا (اصم الــله) عـلى اســتــاذ مـؤيــد ويــقـصــد (اسم الــله) نـعـم لـيس كل
مانـنطقه نـكتـبه حرفـيا فقـواعد الـلغة الـعربـية التـقبل القـسمـة على اثـن نعم
ا نـخطئ بجملة او جملت في مقال او منشور واخلطا يكون من الناحية ر
رور الزمن االعرابية للجملة او الكلمة واحيانا نقع باالخطاء الشائعة التي 
واالطالع على الـقواعد الصحيحة ندركها لنـصححها ولكن ان نخطئ بكلمة
) او (حتـمن) ويقصد بهـا (حتما) او (شكـرن !! و(طبعن) ويقصـد بها (طبعاَ
(عال) ويقصد بها (على) وعشرات الكلمات التي تثير فينا السخرية والنكتة
والدعـابة فـهذا حـتمن عـفـوا !!! حتـما اليـجوز بل وغـير مـقبـول واخيـرا كتب
شكلة ان االهانة للغتنا جرت الى عدد من الزميل ضرغام فاضل يقول ان ا

مـذيـعي االخـبـار عـنـدمـا يـرفـع ويكـسـر ويـضـم كـيـفـمـا شاء
اتـقـوا اللـه وارحـمـوا لـغـتـنا اجلـمـيـلـة   وحـان الـوقت
لــنـنــبه ونـعــلق عــلى مــثل تـلك الــعــبـارات والــكـلــمـات
لنـتجاوز االساءة  للغـتنا اجلميلـة العربية وو( شكرن

!!! ) اقصد شكرا لكم ..
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نطقة أكد رئيس اجمللس البلدي 
الـكـرادة الـشرقـيـة حـسـام اجلواد
ــولــدات حتــديــد ســعــر أمــبــيــر ا

األهلية من  8 إلى  10آالف دينر
لـألمـبـيـر لـشـهـر أيـلـول اجلـاري .
وقال  اجلواد لـ(الزمان) أمس أن
(اجملــلس ومن مــنــطــلق مــراقــبـة

ــولــدات األهـلــيــة من أصــحــاب ا
ـواطن في أجل عدم اسـتغالل ا
رفع ســعــر األمــبـيــر قــرر حتــديـد
األمـــــبــــيـــــر من  8 الى  10 آالف

ديـنــار فـقط خالل شــهـر أيــلـول)
مشيراً الى ان (الكهرباء الوطنية
حتـسـنت بـشـكل مـلـحـوظ مـقـارنة

بأشهر الصيف التي مضت).
WH U   ôUŠ

وأضـــاف إن (مالكـــات الــبـــلـــديــة
ـولــدات بـهـذا ابـلـغت أصــحـاب ا
الـــســـعـــر لالمـــبـــيـــر وفـي حـــالــة
مـــخــــالـــفـــة ذلك ســــيـــتم اتـــخـــاذ
االجــــراءات بـــــحق اخملـــــالــــفــــ

بسحسب رخصهم) .
ـــولــدات إلى داعـــيــا أصـــحـــاب ا
(االلـتــزام بـالـسـعـر  من اجل عـدم
ـواطــنـ بـأسـعـار إثـقـال كـاهل ا

باهظة). 
ــــواطــــنـــ إلى ودعــــا اجلـــواد ا
(إخـــــبـــــار اجملــــــلس الــــــبـــــلـــــدي
بــــاخملـــالــــفــــ بــــغـــيــــة اتــــخـــاذ
ــنـــاســبـــة) مــؤكــداً االجـــراءات ا
ــــواطن مع (أهـــمــــيــــة تـــعــــاون ا
ـــعـــنــيـــة). ...إلى ذلك اجلـــهــات ا
رحب أهالي منطقة الكرادة بقرار
حتـديـد سـعـر األمـبـيـر خـاصـة أن
بـالغ السـابقـة في شهـري تموز ا

واب تــــعـــدت الـ  25الـف ديـــنـــار
ــا كـان يــشــكل عـبــئـاً لالمــبـيــر 
كـبــيـر عــلى األسـرة خــاصـة ذوي
الـــــدخـل احملــــدود مـــــطـــــالـــــبــــ
عـبـر(الـزمـان) اجلـهـات الـرسـمـيـة
الــعـمـل بـجــد وبــشــكل فـعــلي من
اجل حتـس الـطاقـة الـكهـربائـية
لـكي تـكـفي اجلـمـيع دون الـلـجوء
ولدات وجشع كل إلى أصحاب ا

موسم صيف .
وقال احلـاج حمـودي عبـد جاسم
(صــاحب مـحل) لـ(الــزمـان) امس
ــقــبـلــة ســتــشــهـد ــرحــلــة ا أن (ا
تـشـكـيل حكـومـة جـديدة فـنـتـمنى
أن تضع هذه احلكـومة اخلدمات
الــضــروريــة لـلــمــواطــنــ ضـمن
األولـــيــات والســـيــمــا فـي مــجــال
الــصــحـــة واخلــدمــات الـــبــلــديــة

والطاقة الكهربائية) .
وقـــالت أم ســـعـــدون (ربـــة بـــيت)
لـ(الـزمـان) امس  أن (احلـكـومـات
الـتـي جـاءت بـعـد  2003 لم يـكن
لديها غير الـتصريحات والوعود
وقد شبعنا مـنها خالل السنوات

ان اضـية ونـحن نريـد من الـبر ا
اجلــديــد واحلــكــومــة الــعــمل من
أجل الـفـقـراء ولـيس فـقط الـبحث
عن إمــــتـــيـــازات لـــهم واســـرهم)
مـتـسـائـلـة ( مـاذنب أهل الـبـصرة
ـاء الــعــذب في مــحـرومــون مـن ا
بـــلــد الـــرافـــدين واين اخلـــدمــات
الـصحـية أنـها أسـئلـة نتـمنى من
احلـــكـــومـــة اجلــــديـــدة اإلجـــابـــة

عليها).
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ــــوظف قــــصي ســــمــــيـــر وقـــال ا
لـ(الــــزمــــان) امـس  أن (مــــبـــادرة
اجملـلس البـلدي في حتـديد سـعر
األمـــبـــيــــر ومـــراقـــبـــة أصـــحـــاب
ـولـدات بـادرة إيـجـابـيـة ورائدة ا
ولـذا نـشـد عـلى أيـدي اخملـلـص
من هــــذا الـــبــــلـــد لـــلــــوقـــوف مع

الطبقات الكادحة).
مـضـيـفًـا (كـمـا نـثـمن دور أعـضاء
اجملــلـس الــبـــــلـــدي في الــكــرادة
الــذيـن أبــوابــهم مـــفــتــوحــة لــكل
ـــواطـــنـــ فـي اســـتـــقـــبـــال كل ا

قترحات).  ا

 2009 دورات دورات في برمجة
ـعــيـنــة الــسـمــعـيــة الــرقـمــيـة ف في ا
ســوريـا واالردن ومـن ثم في بـوردو اذ
ان كــثـــرة الـــطـــلب من الـــزبـــائن عـــلى
تـمثـلة ـعيـنـات السـمعـية احلـديثـة ا ا
عينات الرقـمية جعلني  أسافر الى با
سـوريا تمـهيـداً للحـصول علـيهـا فقيل
ـعــيـنـة لي يــجب ان تـتــعـلم بــرمـجــة ا
الــســمـعــيـة قــبل ان تــسـتــوردهــا لـكي
تتـمكن من الـتواصل مع الـزبائن وحل
ـشـكالت الـتي يـواجـهـونـهـا والـقـيام ا
ـعيـنة عنـد احلاجة الى ذلك ببـرمجة ا
في مــا بـــعــد ولــكـي يــكــون بـــإمــكــانك
تـقـد خـدمـة مـا بعـد الـبـيع لـلـزبـائن.
وعــنـدمــا حـصــلت عـلى وكــالـة شــركـة
نـيوتـرون الـكـنـديـة ادخـلـتـني الـشـركة
دورة تـدريـبـيـة في بــوردو الـفـرنـسـيـة
تــضـمــنت ايــضًـا اعــطــال الـهــاردويـر.
واحلـقــيــقـة انــني كــنت اريــد ان اطـلع
ــهــنـة عــلى تــفــاصــيل واســرار هــذه ا
واالستزادة الـعلميـة وفي حينه  كانت
عينة الـسمعية شيـئاً جديدا وعندما ا
ـــذكــورة عـــرفت ان دخـــلت الـــدورات ا
ـعيـنة الـسمـعيـة كانت تـباع بـطريـقة ا

خاطئة . 
{ هل جتد صعوبة في اصالح السماعة ?
- ابذل اجلهد االلـزم إلصالج السماعة
الـعـاطلـة لـكـي أجنّـب الـزبـون تكـالـيف
شـــراء ســمــاعــة جــديـــدة ولــكي اعــمل
الـشـيء الـصــحــيح الــذي يـرضـي الـله
ـليه عـليّ ضمـيري ـراجعـ  وما  وا
وفي الوقت نفسه اكـسب الزبون الذي
سيعود لي مستقبالً اذا ما تمكنت من
صداقيتي. لكني الفوز بثقته وشعر 
عـمومـاً انصح الـزبائن بـشراء سـماعة
احتـياطيـة ألنه اذا ماتـعطلت سـماعته
الـوحـيدة واسـتـلـزم تصـلـيحـهـا بعض
الــوقت فـــإنه ســـيــنـــقـــطع عن الـــعــالم

وتسوء حالته النفسية.
هنة ? { هل من حسنات في هذه ا

- مـن حـسـنـاتـهـا انـني اسـتـطـيع رسم
الـبسـمة عـلى وجه الزبـون عنـد اجناز

كتب مرتاحًا . مبتغاه فيخرج من ا
هنة  ? { وماذا عن  مساويء ا

ـهـنــة  في انـني - تـتـمــثل مـســاويء ا
اجـد نـفـسي احـيانـاً عـاجـزاً عن تـقد
ما يـحتـاجه الزبـون الذي لـديه مشـكلة
صعـبة بـالعصب الـسمـعي فاحاول ان
ابـذل جـهــودا كـبـيـرة من دون نــتـيـجـة
ـعـيـنــة الـسـمــعـيـة التـعــالج جـمـيع فــا
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صاحب
مولدة اهلية

يراقب
مفاتيح
شترك ا

ـدارس ـوافـقـات عـــــــــلى انـشـاء ا ا
االهــــــــــلـية او اخـضـاع اصـحـابـها
او الــقــائــمــ عــلـــيــهــا الى جــمــلــة
اختبارات  مـن اجل  الناي بالـتربية
ـادي الـبحت عن  الـصاقـهـا بـاالمر ا
ــــفـــصل الـــذي بـــات يــــشـــوه هـــذا ا

احليوي ..

مبرمج معينة سمعية يزاول عمله
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بغداد

رحمـك الله يا ابي ورحم الله والدتي وكل اقـربائي وكل الناس فالله ارحم من
اجلمـيع وكتب على نفسه الرحمة. قبل اكثر من سنة ونصف السنة توفى ابي
الـذي عاش  93 عامـا.. فتـحت خزانـة اوراقه ومسـتنـداته فأكـتشـفت ان اباه
كان يـدون يومـياته وبـ االوراق التي دون علـيهـا تلك الـيومـيات كـانت هناك

ورقة مكتوبة باحلبر االحمر.. كتب والدي عليها..
 45 عاما.. ذلك هو عمري اليوم..! لست في منتصف العمر فأغلب الظن

ـا فات ومـا فات اقل ايـضا انني لن اعـيش حـتى التـسعـ ومـا تبـقى اقل 
ا تبقى.

فـيـمـا فـات اعـوام كـنت فـيـهـا احـبـو طـفال واسـيـر صـبـيـا واركض شـابـا ابـا
مراهقا ايام واعوام حتضيرية ال حتتسب من العمر وان كانت اجمل االيام.
يجب عـليّ اليـوم ان اشـكر الـله الذي امـد في عمـري حتى بـلغت هـذه االعوام
وهذه االيـام التي اعيشها حتى بـلغت هذا التاريخ الذي كـان بعيدا جدا يوما
مـا وحـتى ارى مـا رأيـت في هـذا الـعـصـر وتـلك احلـقـبـة من الـزمن والـتـاريخ

االنساني.
تسـاقط بعض من كانوا في عمري خالل تلك السنوات اختفوا بعد ان غيبهم
وت ولم تـبق منهم اال صـور في خيالي وحكـايات في مخـيلتي ومواقف ال ا
ازال اذكـرهـا وسـأظل وبـقـيت انـا ومن مـعي نـسـعى في االرض كل مـنـا في
اجتاه وبـعض من ظـلـوا معـي غيـبـتـهم االيام عـني ولم تـبق مـنـهم اال صور

واحيانا بعض االخبار واللقاءات.
يجب عـليّ اليـوم ان اشـكر الـله اني بلـغت هـذا العـمر وانـا ال ازال واقفـا على
قدمي ومن حـولي هؤالء النـاس ناس اعرفهم ويـعرفونـني وناس اعرفهم وال
يعـرفونني وناس يعرفونني وال اعرفهم..! اصدقاء واعداء محبون وكارهون
اخيـار واشرار فـمن نـعم الله ان كل هـؤالء يحـيطـون بـنا فال طـعم للـماء وال
رائحـة للهـواء ولن نعـرف اجلمـال اال عندمـا نشـاهد القـبح ولن نقـدر النـعمة

اال عندما نعاني النقمة.
نحـيا دائـمـا باالمـال.. فال معـنى لـلحـياة بـدون امل.. تـعيش بـاحللم.. فال امل
بال احـالم.. نــســقي ايــامـــنــا بــاحلب.. فال امـل وال احالم اال بــاحلب.. احلب
يسـعدنـا ويـسعـد من حولـنـا احلب اجمل االشـيـاء وباحلب نـسـعد ونـشقى..
نسـتمتع ونـتألم.. نـنتشـي ونكتـئب نحـزن ونفرح.. نـضحك ونـبكي.. وذلك هو

جمال احلياة.
اليـوم يجب ان اشكر الله على نعمة تذكر ما فات من عمري.. فاذا كان احللم
واالمل همـا احملرك لـلـمسـتقـبل.. فالـذكـريات هي وقـود ذلك احملرك.. ذكـريات
ـة االيــام اجلـمـيـلــة وذكـريـات االيـام الــتـعـيـســة ذكـريـات االنـتــصـار والـهـز
ذكريـات السقـوط والوقوف مـن جديد ذكـريات حلـوة وذكريات مـرة ذكريات
حذفـها العقل وابـعدها وذكريـات يصر على االحـتفاظ بها رغـما عني.. وجوه
ات لـقاء وفراق ناس واحـداث وتفـاصيل وكـلمات ومـواقف ودماء مـيالد و

ضحكات ودموع.
أليـست كل هذه نـعما جـميلـة تسـتوجب الشـكر..? الـيس االجمل انني ال ازال
ـــزيــد من قــادرا عـــلى االســـتــمـــرار في كل ذلك.. االســـتــمـــرار في تـــكــوين ا
ـزيـد من االحالم والـضـحك والبـكـاء واحلب والـغضب الصـداقـات وحتـقيق ا

زيد من الذكريات?.. والسعادة واحلزن وتخزين ا
رائعـة تلك احلـياة.. جـميـلة هـذه الدنـيا بـكل ما فـيهـا.. ولكن
اصعب فـيـها الـفـراق االبدي لالحـبـة والصـحـابة فـتـكون
ن يـرون حـالــتي وانـا انـازع ـة حـقــا لي و الـنــهـايـة مــؤ
ـوت لفراق ابدي.. رحمك الله يا ابي الف بل مليارات ا

الرحمات في كل حلظة.
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