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واطـن حسـ صـالح من بـغـداد/ حي اور الى ضرورة يـشـيـر ا
ـنـاطق بدال من حتـولـها ـوجـودة با ـسـاحات الـفـارغة وا زراعة ا
الى ساحـات للمـياه االسنة وتـكاثر الـبعوض واحلشـرات وتكاثر

االوبئة واالمراض.
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ــواطن نــبــيـل حــسـ مـن مــنـطــقــة الــصــويــرة/ واسط يــطــرح ا
موضوع عدم صالحية الطرق اخلـارجية واالضرار الهائلة التي
واد فوق اصابتـها نـتيـجة مـرور الشـاحنات الـكثـيرة واحملـملـة 
ـوازين وعـدم الـسـماح طـاقة الـسـيـارات والبـد من تـفعـيل عـمل ا

بتلك االضرار ومعاجلة الشوارع.

ـثـنى/ الـسـماوة في ـواطن مـحـمد كـاظم من مـحـافـظة ا يـشيـر ا
اتصال هاتفي مع هـذه الصفحة الى احلصص التـموينية ويقول
انها مـازالت تتأخر وانهـا حتتوي على مواد رديـئة جدا وخاصة

الطح والرز والبد من انصاف الفقراء.
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حادث سير مأساوي على طريق كركوك
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ـواطن غـسـان جـليـل من بـغـداد/ حي الـعـامل مـوضوع يـطـرح ا
ــرضـيــة ويـقــول حــسب رأيه الـشــخــصي ان اغـلب الـتــحــالـيل ا
ـرضيـة عبـارة عن بنـاء وديكور اخملـتبـرات اخلاصـة بالـتحـاليل ا
ـمـرض فـهي غيـر دقـيقـة في حتـاليـلهـا وتـمتـاز بكـثرة وبعض ا

بتدئ فيها! االخطاء وتشغيل ا
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واطن وضوع ادناه بعث به ا ا
حـــســـ عـــبـــاس مـن بـــغــداد /
الـكـاظـمـيـة / يـتـنـاول فـيه اراءه
الشـخـصيـة بشـأن دور الـبطـاقة
الـتــمـويــنــيـة في حــيـاة الــنـاس
ــــواطن مـــــوضــــوعه ويــــبـــــدأ ا
بــالـقـول/ حـصـص الـتـمــويـنـيـة
بـائسـة جـدا ومـتفـرقـة وال يصل
ــــواطن مــــنــــهــــا اال مــــادة كل ا
شـــهـــريـن او ثالثـــة وهي امـــور
ـواطن  فـي دوامـة من جــعـلـت ا
الـتـفـكيـر سـيـما وان الـشـائـعات
عن قــرب الـغــاء هــذه الــبــطــاقـة
ـواطـنـ الـتي هـي سـلـة غـذاء ا
ـاضي مـنـذ تـسـعـيـنـات الـقـرن ا
ــعـروف وحــتى الــيــوم .. ومن ا
ان هــذه الــطـريــقــة وجــدت ايـام
احلـــصـــار كـــاتـــفـــاق بـــ اال
ـــتـــحــدة والـــعـــراق عـــلى رفــد ا
ـواطــنـ بـالـغـذاء والـدواء او ا
مـا يـسـمي انـذاك الــنـفط مـقـابل
الــــغـــذاء والـــدواء واســـتـــمـــرت
االحوال على ماهي عليه الى ان
اخـذت هــذه احلـصص تــتـراجع
وتـستـقـطع حـتى وصـلت الـيوم
الى اربع حـصص هي (الطـح
والرز والزيت والسـكر) الغيرها
وهـــــذه احلــــــصص تـــــصـل الى
ـواطن بصورة مـتقطـعة ايضا ا
كل مــدة زمــنــيــة وهــنـاك بــعض
االمـــــاكن لـم تـــــصل احلـــــصص
ـدة اربعـة اشهـر او اكثر اليـها 
وهي حـــصـص رديـــئـــة من اردأ
ــوجـــودة في االســواق انــواع ا

وتــوزع كــتـــحــصـــيل حــاصل ال
واطن ! فـالطح اما نفـعة ا
اســـمــر او غـــيـــر خـــبــاز ورديء
والرز من ادرأ انواع الرز مع ان
هناك اكثـر من مئة نوع من الرز
موجودة في دول اسيوية كثيرة
 ام الــزيت فــيــقــال انه مــهـدرج
وهــذه الــطــريــقــة تــســبب االذى
والـــله اعــلم امـــا حــصــة الــزيت
فهي ال تـكفي ليـوم او اسبوع
على االكـثر واالمـر يـنطـبق على
الـسكـر كذلك فـهو امـا من النوع
ـصاب بـالرطـوبة جـراء اخلزن ا
الـطـويل او مـنـتـهي الـصـالحـية

جراء ذلك كما يقول البعض. 
i¹uFð WI¹dÞ

واطـنون وازاء ذلك كـمـا يقـول ا
ويــتـبـادلــون فـان هـنــاك طـريـقـة
ــواطــنــ بـدال من لــتــعـويض ا
احلـصص لـذلك يـجب ان تـكـون
الــتــعـويــضــات مـنــصــفــة حـيث
يـجب التـعويض بـنفس االموال
الــــتي كــــانـت تـــشــــتــــرى بــــهـــا
احلــصص الـتـمـويـنـيـة وتـوزيع
ـواطـنـ عـلى ان ـبـالـغ عـلى ا ا
اليـــقل الـــتـــوزيع عن مـــئـــة الف
ديــنـار حــسب رأيي الـشــخـصي
وهو مـبـلغ زهيـد اضـافة الى ان
االســعـار سـوف تــرتـفع وسـوف
ـــواد هــذه الى يــرتـــفع ســـعــر ا
الـضعف في حـال عدم تـوزيعـها
االمــر الــذي ســوف يــفــتح عــلى
ــواطـــنـــ ابــوابـــاً اخــرى من ا
ـواد الــصـعب اغالقــهــا فـهــذه ا

ـواطن مـحـمـد صـالح من مـحـافظـة ديـالى/ بـعـقـوبة الى يـشـير ا
ـشـاريع الــصـغـيـرة ويــقـول ان الـشـبــاب مـازالـوا مـنـذ قـروض ا
سنـوات يسـددون قـروضهم ولـم يتـبق مـنهـا اال القـلـيل والبد من
اطفـاء باقي مـبالغ الـقروض لـكي يسـتطـيع هؤالء االنـتبـاه للـعمل

وتكوين حياتهم.
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مـــرفــوعي الــرأس ونــحن نــحــمل
شـهـاداتــنـا مـعــنـا قـد تــبـخـر وان
الــــعـــلم الـــذي تـــلــــقـــيـــنـــاه خالل
مــشــوارنــا الــدراسي الــذي امــتـد
لــسـنـوات واخـذ مـنــا الـكـثـيـر من
صحـتنا وعـمرنا لم يـكن ذا فائدة
ما لم يتـم االعتراف بشـهاداتنا ..
شـكلة تـتعلق سـيادة الوزيـر ان ا
بــــــعـــــدد بــــــســـــيـط من الــــــطالب
الـــعـــراقــيـــ ضـــمن دفـــعـــة عــام

2013 وهم  7 طالب فقط.
wKŽ V- بغداد Uſ ‰œUŽ tK « b³Ž
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ـواطـن فـالـح جــمـعــة من مــحــافــظــة بـغــداد/ حي اور يــتــنــاول ا
ـرور على الـسيارات مـوضوع الـقرارات التي سـتطـبقـها دوائر ا
ـواطــنـون اشـاعــات كـثــيـرة اربـكت والـشـوارع ويــقـول يــتـداول ا
ـواطنـ عن قـرارات وغـرامـات كـثيـرة والبـد من تـوضـيح لـتلك ا

القرارات.

…dOš_« —Ëd*«  «—«d  s  ·Òu ð

sÞ«u*« Í√—

hBŠ∫ مواطنون ينتظرون تسلم حصصهم التموينية الشحيحة

الـعـراقـيـة في دلـهي اجلـديـدة. ثم
جاءنا الرد مخـيباً آلمالنا بانه 
الغاء االعتراف بهذه اجلامعة مع
ذلك لم نـفـقــد االمل بـالـله ومن ثم
بـــعــطـــفــكـم االبــوي في ان يـــعــاد
الـــنـــظــر بـــقـــرار حـــرمـــانـــنـــا من
شهادتنـا التي حتملنـا الكثير من
ـــــال وفــــــراق االهل اجلـــــهــــــد وا
والغـربة من اجل ان نـحصل على
الـــشـــهـــادة ونـــعـــود الى الـــبـــلــد
خلـدمـته وهـا نـحن نـرى ان  حـلم
الـــرجـــوع الـى الـــوطن احلـــبـــيب

سـبق ان وضعـنـا مـشـكلـتـنـا امام
انـــظــار ســـيـــادتــكم بـــشـــأن عــدم
االعـــتـــراف بـــشـــهـــاداتــنـــا الـــتي
حصلنا عليها من جامعة راجيف
غـانــدي في الـهــنـد بــاخـتــصـاص
صــيـــدلـــة  راجـــ ان جنــد احلل
شكلة بأننا شكلتنا. وتتلخص ا
بـاشــرنـا الـدراســة هـنـاك في عـام
 2013ولم نــكن عــلى عــلم بــقـرار
ـوقـرة الــغـاء اعـتــراف وزارتـكـم ا
سافة ذكورة  لبـعد ا باجلامـعة ا
ــمـثــلـيـة بــ مـكــان دراسـتــنـا وا

تكـررة عنـد مداخل مازلـنا نـعاني ونـكابـد االزدحامـات ا
بـغــداد او مـا تــسـمـى الـبــوابـات فــاالزدحـام عــلى اشـده
والــشـــاحـــنــات تـــقـــطع الــطـــرق دون رقـــيب او حـــســيب
والـسـيـارات تـنـزل لـلـجـزرات الــوسـطـيـة وتـنـتـقل لـلـجـهـة
االخرى لتسير عكس االجتاه من اجل الوصول الى تلك
البوابات التي تزدحم بـالسيارات من كل االنواع ويعاني
ـــرضى هــذه احلـــالــة الــتـي اثــرت عــلى كــبـــار الــسن وا
الـكـثـيـرين ومـنـذ سـنـوات ونــحن نـعـاني بـالـتـنـقل مـا بـ
ـدن الـقـريـبـة مـنـهـا دون ان يلـوح في االفق اي بغـداد وا

حل او نصل الى نـتـيجـة وكـأن االمر ال يـهم احـداً بـينـما
يــتــعــالى صــراخ االطــفــال في الــســيــارات جــراء الــبـرد
الشديد مع تذمر كبار الـسن.. ان هذه الظاهرة مستمرة
سـؤول الى ايـجاد منـذ سنـوات ولم يتـوصل احـد من ا
حل لها او ان يـكلف نفـسه بالـتخفـيف من معانـاة الناس
خاصـة وان تلك الـبوابـات يـعبـرها كل يـوم مئـات االلوف
وظف والعسكري وكبار السن من طالب اجلامعات وا

واصحاب االعمال.
qOKš ÂöÝ- ديالى
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تــمــثل قـــوت الــشــعب وارتــفــاع
اسـعــارهـا بـعــنى الـضــغط عـلى
ــواطـــنــ وهــو امـــر الحتــمــد ا
عــقـــبــاه لــذلك يـــجب ان تــكــون
ـــواد االســاســيـــة هــذه والــتي ا
تــــمـــــثل قـــــوت الـــــشـــــعب وهي
الطـح والـرز والـزيت والسـكر

والـشـاي بـيـد الدولـة وهي الـتي
حتــدد االســعــار اخلــاصــة بــهــا
مــــــنـــــعــــــا الي تالعـب من قــــــبل
الــتــجـــار ومــثـل طــريــقـــة قــطع
احلـصص التمـوينيـة وتعويض
ــــواطن بـــالـــنـــقـــود ســـوف لن ا
يـعجب غالـبية الشـعب وهو امر

يـجب ان نفـكر فيـه الف مرة قبل
االقـدام عــلى تـلـك اخلـطـوة  الن
ــواطن الــفـــــقــيـر يــتــحـمل كل ا
شـــــــــــيء اال مـــــحـــــاربـــــتـه في

االكل. 
واحلـــصص الــتـــمــويـــنــيــة وان
كـانت قـلـيلـة وبـائـسة جـدا تـسد

جـــــزءا مـن حـــــاجـــــة الـــــنـــــاس.
ـطـلـوب قـبل االقـدام الى مـثل وا
تـلك اخلـطوات اجـراء اسـتـبـيان
ـــوافــقــة لــلـــنــاس حـــول مــدى ا
والـرفض عـلـى الـغـاء احلـصص
التموينية وشرح اسباب كل من

. الطريقت

س
لنا
ل ا
حوا
أ

…dł_«  «—UOÝ »U× √ …U½UF
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

شــكــا ســواق سـيــارات االجــرة من قــلـة
االرزاق وازدحـام الــشــوارع الــذي صـار
يؤثر عـلى عملهم وغالء اسـعار تصليح
عطالت السيـارات وقالوا في احاديث لـ
(الــزمـــان) ان االزدحــام يــأخــذ ســاعــات
طــويـلــة من الـنــهـار ويــتـســبب في عـدم
حـصـولــهم عـلى رزقـهم وانــهم يـعـانـون
رور في كـثـرة الغـرامـات وكثـرة رجـال ا
الشوارع ويرى ابو خالد فضل عدم ذكر
اســمـه وهــو ســـائق ســـايــبـــا ان رجــال
ـرور كـثـيرون جـدا وهم يـنـتـشرون في ا
كل الـشـوارع وال يــوجـد في الــعـالم كـله
رور الذين مثل هـذه االعداد من رجـال ا

يــتـكــدســون غــالـبــا في مــنــطــقـة

واحدة ويـزاولون كـثرة الغـرامات وهو
ـنع ارزاقـهم امــر يـسـبب لــهم االرق و
ويــؤثــر عـــلى حــيــاتــهم.. ورغم وجــود
رجـــال مـــرور كـــثـــيـــرون بـــســـبب زخم
الـســيـارات الـكــثـيـرة اال ان اخملــالـفـات
الـتي يـقوم بـهـا الـسـواق كـثـيـرة جدا..
وهناك مخالفات يـومية باجلملة واكثر
تـلك اخملـالـفـات يـتـغـاضى عـنـهـا رجال
رور لـدواع انسانـية ويتـحدث جاسم ا
ــوضـوع فــيـقـول عــلـيـوي كــاسب عن ا
ـرور فان اخملـالفات رغم كل اجراءات ا
ال تـــــعـــــد وال حتــــصـى وحـــــسب رأيي
الشخصي فان الـسواق مجبولون على
اخملـالفـات واكـثرهم بـال اجازات قـيادة
رسمـية وليس لـديهم اية
ــارســـة في الــســيــاقــة
وان مــــــــســـــــيـــــــرهـم في
الـــشـــوارع خـــطـــر عـــلى
االخــــــرين. ويــــــشـــــكـــــو
الـــــســــــواق من كـــــثـــــرة
عــــطـالت الــــســـــيــــارات
وغالء اجـور الـتـصـلـيح
ويـعـزو اكثـرهم اسـباب
الـعـطالت الى االزدحـام
في الـــــشــــوارع ورداءة
الـــوقــود وعـــدم تـــوفــر
االدوات االحــتــيــاطــيـة

االصـليـة.. ويتـحدث نـعيم جـاسم سائق
ـوضـوع فــيـقـول حــافـلـة صــغـيــرة عن ا
نــحن نــعـانـي قـلــة الـعــمل وكــسـاده الن
هـــنـــاك االف الــســـيـــارات الـــتي تـــعــمل
بــالــشـارع فــهــنـاك ســيــارات االجـرة من
ـهـنة وهـناك الـسـواق والطـارئـ على ا
مــزاحــمـة ســيــارات اخلــصـوصـي الـتي
تـــعــمل بـــالــشـــوارع وايــضـــا ســيــارات
احملـافـظـات الـقـريـبة مـن بـغـداد وهؤالء
يـأتـون صـبـاح كل يـوم من اجل الـعمل..
وهنـاك مسألة البـد من ايجاد حـلول لها
وهي الـبـطـالة الـتي اثـرت على الـشـباب
الـذين ال يـجدون اي عـمل فـأجتـهوا الى
الــعـمل كــســواق سـيــارات النـهــا اسـهل
عــمل وال يـحــتـاج الــسـائق اال ان يــقـود
الـسـيـارة الـعـائـدة الحـدهم ويـعـمل بـهـا
نــحن نـعــاني كــثـرة الـعــامـلــ في هـذه
ـهنـة وصـرنا نـعـاني قلـة الرزق. ورغم ا
ان هـنـاك مـرائب نــظـامـيـة اال ان ال احـد
يذهب اليـها بسبب بـعدها عن الشوارع
رائب الـعشـوائية الـتي تنـتشر وكـثرة ا
في كـل مـكـان وصـارت ظـاهـرة مـوجودة
اثرت على عمل السـواق الذين يلتزمون
ــرائب ويـــنــاشــد هــؤالء بــالــعـــمل في ا
ــروريــة بــضـرورة الــســواق اجلــهــات ا
ـرائب الـعــشـوائـيــة لـكي تـعـود انـهــاء ا

االمور الى طبيعتها في العمل.

ـر اسـبـوع واحـد دون وقـوع ال 
حـــــادث دهـس ووفـــــاة عـــــدد من
واطن عـلى الطرق اخلارجية ا
الرابطة ب احملافظات وحوادث
الـــــدهس تـــــلـك تـــــســـــبب وفـــــاة
واطن واضراراً مادية باهظة ا
بــالــســيـــارات وحــبس الــســواق
ومـثل هذه االمـور كانت طـبيـعية
لـو ان عـدد احلوادث قـلـيل جدا..
ولـــــكن هـــــذه احلـــــوادث ازدادت
كــثـيــرا جــدا والــســبب الــرئـيس
فيها هي سرعة خيالية للوصول
ـا كــانت هــنـاك قـرى والــعـودة و
ونواح كـثيرة تقـع على الشوارع
ـواطن للـعبور ب واضطرار ا
اجلـــانــبـــ فـــان تـــلك احلــوادث
ـأساويـة اصـبـحت كـثـيـرة جدا ا
ويــذهب ضـحـيــتـهــا االبـريـاء من
ـــواطــــنـــ الـــذيـن ال ذنب لـــهم ا
ســوى انـــهم يــحـــاولــون قــضــاء
اعــمــالــهم او الــذهــاب من مــكـان
الخــــر ولــــذلك البــــد من اتــــخــــاذ
اجـراءات احـتـرازيـة كـثـيـرة جـدا
من اجل احلــد من تـلك احلـوادث
مـــثل وضع عالمـــات حتـــذيـــريــة

لــــلــــحـــــد من الــــســــرعــــة ووضع
اشــارات ارضـيــة حــمـراء الــلـون
لـتـخفـيف السـرعـة ويجب وضع 

عالمـات فــسـفــوريـة عـلى االرض
للحد من السرعة.
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خـاصـة عـندمـا تـكـون األجواء
حـــارة جــدا كــمــا تـــســتــهــوي
األطـــفــــال بـــصــــورة خـــاصـــة
ثلجات حتتاج الى كهرباء وا
مـسـتـمرة لـذلك فـنـحن نـعـتـمد
فـي عــمـــلــنـــا عــلى االشـــتــراك
ـــولـــدات االهــــلـــيـــة الـــتي بـــا
تـزودنا بـالـكـهـربـاء عـلى مدى
اربع وعــشـرين ســاعــة ونـحن
نـشـتـرك في مـولـدت من اجل
ضمـان اسـتـمـرارية الـكـهـرباء
ـثــلـجـات في الــفـتـرة واكــثـر ا
احلــالــيــة صــنـــاعــة مــحــلــيــة
وبعضها مستورد من اخلارج
وتصل الى الـعراق بـالبرادات
وهــو امــر مــؤسف فــصــنــاعـة
ــثــلـجــات الــعــراقـيــة جــيـدة ا
ولـكن االســتـيــراد من اخلـارج
اصـبح مـوضــة وصـار يـشـمل
كـل شـيء والبـــــــــد مـن مـــــــــنع
اســتــيـراد مــثل هــذه األشــيـاء
الـبسيـطة مع وجـود منـتجات
مـحليـة منـعا لتـبديـد العمالت

الصعبة.

واحلــلـيـب والـكــاكــاو وزيـادة في
الطـعم والنكهـة نضع فيهـا قطعا
صــغـيــرة من الــفــواكه كـالــتــفـاح
ــوز والـطــرشــانـة والـفــراولــة وا
وفـي بـــــــعـض األنـــــــواع نــــــــضع
ـــــبــــروش مـن جــــوز الـــــهـــــنــــد ا
والــفــســتق احلــلـبـي وبـطــبــيــعـة
احلـــــال فـــــان عـــــمال مـــــثل بـــــيع
ـثـلـجـات هو عـمـل صيـفي لـذلك ا
نعتمد في الشتاء على بيع الكيك
ــــعـــــجـــــــــــنــــات واحلــــلــــيـب وا

والقهوة والكاكاو.
 لكـن هـذا العـمل لـيس مـثل عـمل
ثلجات الذي يستمر عدة اشهر ا
وبــــرواج اكــــبــــر وفي ســــاعـــات
النـهـار والـلــــــــــيل يفـد الـشـباب
الـى هـــــــذا احملــــــــــل لـــــــشـــــــراء
ــــثـــــلــــجــــات وهـــــنــــاك عــــوائل ا

تشتريها.
 كــــمـــا ان اعـــدادا مـن أصـــحـــاب
الـســيــارات يـقــفــون لـشــراء هـذه
ــثــلــجــات الــلــذيـذة الــطــعم وال ا
اعــتــقـــد ان هــنــاك شـــخــصــا مــا
ـثــلــجـات  يـرفـض تـنــاول هــذه ا

١في احد شوارع بغداد كانت لنا
ـواطن (عـلي شـدهان) وقـفـة مع ا
البالغ من العمر  43 سنة ويعمل

ثلجات. في بيع ا
ــواطن الــيــنــا عن  وقــد حتــدث ا
طـبيـعة عـمله قـائال عادة وفي كل
سنـة ومنذ شـهر اذار نبـدأ بطرح
ـثـلـجــات الـتي تـلـقى اقـبـاال من ا
قــبل الــعــوائل والــشــبــاب وهــذه
الـسنـة اسـتمـر اجلو في الـبرودة
واعـتقـد ان تبـدل األجواء وزيادة
احلرارة واالمطار والعواصف له
عـالقـــة بـــاالحـــتـــبـــاس احلــراري
وثــقب األوزون نــتـيــجـة الــدخـان
ـصـانع ــلـوثـات الــبـيـئــيـة وا وا
ثلـجات يحتاج الى وقت وعمل ا

والى عمل مستمر.
ـثـلـجـات  ولـذلك نـحـن نـشـتـري ا
ــوضــوعـــة في عــلب اجلــاهـــزة ا
نــظـيـفـة ونـضــعـهـا في الـبـرادات
ــواطـنـ ونـقـوم بــبـيـعــهـا الى ا
ثلجات االن تعتمد على وعموم ا
ــــمـــيــــز من األلــــوان والــــطـــعـم ا
ــشـمش  عــصــائـر الــبــرتــقــال وا
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بائع مرطبات


