
مع عـوائلـهن في منـاطق عديـدة من ديالى
اتـــاحـت الربـــاب االســــر الـــتـــعــــرف عـــلى
اصـــدقـــاء ومــعـــارف واقـــارب ومـــثل هــذا

التقارب ادى الى تكليله بالزواج.. 
وقــد حـدثت مـصــاهـرات واواصـر جـديـدة
ناطق نتيجة هذه ب النازح وسكـان ا
الـزيـجات وفـتحـت عالقات جـديـدة ملـؤها
ـــشـــتــرك احملـــبــة والـــتـــآخي والـــعــيش ا
وخـاصـة بـ الـنازحـ مـنـذ فتـرة طـويـلة
نـاطق وتوطـدت العالقـات حتى وسكـان ا
واطن "غسان تكلـلت بالزواج كـما يقـول ا
محمـود" عامل مضيـفاً القول / ان الزواج
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 اصــبــحت عـــمــلــيــة مـــراجــعــة الــدوائــر
عامالت اخلدمية التي ال عالقـة بإجناز ا
ـراجـعـ امــر صـعب وتـولـد لـدى اكـثـر ا
هــاجـس الــتـــأخـــيــر والـــفـــســاد ويـــقــول
مـواطـنـون / ان مـراجـعـة بـعض الـدوائـر
حتــــتــــاج الى اســــتــــعــــداد مــــســــبق ألن
ـراجـعـات قـد تـســتـغـرق اسـابـيع وسط ا
اجـــــواء حـــــارة او بـــــاردة نـــــاهـــــيـك عن
االزدحـام واالنـتـظـار الـطـويل ويـتـحدث "
ـــوضــوع مـــصــطـــفى كـــامل" حـالق عن ا
فـيـقـول/ ان مـراجـعـة بـعض الـدوائـر امر
يـــســـبـب الـــصـــداع نـــتـــيـــجـــة االزدحـــام
طالب التعـجيزية التي البد والتأخيـر وا
لــلــمــواطن ان يــؤديـهــا وخــاصــة صــحـة
الـصــدور او عـبـارة (تـعـال بـاجـر ) او ان
مـعـامـلتـك ناقـصـة او اذهب ألبـدال هـوية
ـدنيـة وغيـرها من االمـور التي االحوال ا
ـــــواطن فـي حــــيـــــرة من امــــره جتــــعل ا
ويـــســبب االزدحـــام دائــمــاً وابـــداً قــلــقــاً
واطن واضـحـاً ألي مـواطن حـيث يقـف ا
ســاعــات دون نــتـيــجــة تــذكــر .. ويــتـردد
الـكــثـيــرون من مـراجــعـة بـعـض الـدوائـر
ــتــقــاعــدون وخــاصــة ذوو الــشــهــداء وا
ومــراجـــعـــو احملــاكـم لــلـــحـــصـــول عــلى
(الــقـسّــام الــشــرعي) و.. وال تــوجــد لـدى
ـــواطـن آمـــال قـــريـــبـــة في اجنـــاز تـــلك ا
عامالت ولهذا فـأن كل واحد منهم يبدأ ا
االسـتـعـداد لـلـمــراجـعـة وهـو يـعـتـقـد انه
سـيقـضي عـدة ايـام هنـاك ويـرى " محـمد
راضي" كـاسب/ ان الطـلبـات الـتعـجيـزية
ــبــررة او الــروتـــ وتــعــقــيــد او غـــيــر ا

ــراجع ــواطن ا ــعــامالت امــر يــثــيــر ا ا
راجع يـتحفظون عن ولذلك فأن اكثـر ا
راجعات لتلك االسباب حتى لو اجنزت ا
معـامالتهم بـسرعة  ,واحلقـيقـة ان هناك
عـامالت بـصورة بـعض الـدوائر تـنـجـز ا
واطن ال طبيعـية وبسرعة ولـكن اكثر ا
ـراجـعة وال الـتـأخيـر ويـريدون يـحـبون ا
ان تـنـجـز مـعامالتـهم حـاالً وهـوامـر غـير
مـعقـول فهـناك مـعامالت مـعقـدة وحتتاج
الـى وقت والـى اعـــــداد واجنـــــاز وعـــــلى
ــواطن ان يـكــون شــفـافــاً في الــتــعـامل ا
ــعـامـالت تـنــجــز في وقت فــلــيـسـت كل ا
ســـريع . وقــد تــكـــونت عــقـــدة مــراجــعــة
الـدوائـر مـنــذ عـقـود مــضت وهي لـيـست

ولـيدة الـوقت احلـاضر حـيث ان الـروت
امـر مـوجـود مـنـذ ان نـشـأت الـدوائر وان
ـوظف ـعـامالت يـتـعـلق بـهـمـة ا اجنــاز ا
ومدى احترامه للمـسؤولية واندفاعه في
العـمل وهناك بـالطبع مـعامالت متـشعبة
حتــتــاج الى وقت والى اجنــاز وهــو امـر
وطـن ال يشعرون ( طبيعي لـكن اغلب ا
ـواطـن " حـسـام بـالــصـبــر) كـمــا يـقــول ا
حمـيد " عامل بـناء / مـضيفـاً القول / ان
اغــلب تــلك الــدوائــر بـطــيــئــة في الــعـمل
وبـعض مـوظفـيهـا ال يـتمـتعـون بـالكـفاءة
والــقـدرة عـلى اجنـاز االعــمـال والـشـعـور
سـؤولـية وهـو امـر ايضـاً مـوجود في بـا

كل دول العالم . 
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الـــصـــيـــفـــيـــة مـــتـــوفـــرة اآلن فــأن
الـعـصــائـر مــطـلـوبــة وخـاصـة في
وقت احلــر عــنـد الــظــهــيــرة وقـبل
سـنـوات كـنـا نـبيع الـعـصـائـر غـير

اجلسم ويـطـرد احلصى والـرمال
من الـكــلى وهــو عـصــيـر مــجـرب
يــحــتــوي عـــلى فــيــتــامــ (سي)
وبالطـبع فأن لـكل شخص مزاجه
في تناول مـا يريده من الـعصائر
والنظافة هي العامل الرئيس في
عمـلنـا ونحن نـحافظ عـلى نـظافة
احملل والـفــواكه ونـخـدم الـزبـائن
جيـداً وفي معـظم االحيـان نبحث
ه عن االفـــــضـل من اجـل تــــقـــــد
كعـصير ونـقرأ في االنـترنيت عن
عـصــائـر طـازجـة مـضـافـة الى مـا
عنـدنا وبعض الـزبائن يتـناولون
ا ان اشهر الكيك مع العصير و
الـصـيف تـبـدأ من الـشـهـر الـرابع
وحـتى الــعـاشــر فــهـذا يــعـني ان
نـصف الـسنـة تـقريـبـاً هي صيف
ولذلك فان العمل مستمر في هذه

الفترة . 

لــكــنــنــا واحلـمــد لــله تــخــلــيــنـا عن
الـــشـــربت الـــقــد واخـــذنـــا نـــبــيع
الـعـصـائـر الـطـازجـة وعـلـى الـعـموم
فـأن بيع الـعصـائـر شبه مـتوقف في
الــشـتـاء لـكن فـصـل الـصـيف يـحـمل
العمل والفواكه الكثيرة ففي الشتاء
نـحن النـبـيع غـيـر عـصـيـر الـبـرتـقال
ـشـروبـات السـاخـنة ونـبـيع بعض ا
كـالـشـاي واحلـلـيب والـقـهـوة ايـضـاً
امـا في الـصـيف فـأنـنـا نـتـفـرغ كـلـياً
لـبـيـع الـعـصــائـر اخملـتــلـفـة االنـواع
ــزوجـة من وهـنـاك عــدة خـلــطـات 
وز مع حليب افواكه لدينا فـهناك (ا
جــوز الــهــنـد والــبــطــيخ) وعــصــيـر
ـــوز واخلـــوخ ) (الــــبـــرتــــقـــال مـع ا
وغيـرها من انواع الـعصائـر وهناك
كـثـيرون يـفـضلـون عـصيـر الـليـمون
احلامض لوحده والسبب ان عصير
ــنع الـــعــطش ويــفــيــد الـــلــيــمــون 

ـشـروبـات الـغـازيـة اثّـر اجلـاهـزة وا
كـثــيـراً عــلى عـمــلـنـا البـل ان مـحـاالً
كثيرة لبيع الـشربت توقفت واغلقت
ـسـتورد ابـوابـهـا نـتـيـجـة لـوجـود ا

ـصــنـوعــة من ( االلـوان الـطـازجــة ا
ـاء ونكـهـة الـبـرتـقال او والـسـكـر وا
اللـيمون او شـربت الزبـيب ) بيد ان
استيراد مئات االنواع من العصائر
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اضـية اقباالً واسعا على  سجلت االشهر ا
الـــزواج من الــنـــازحـــات الالتي نـــزحن مع
ذويـهن الى منـاطق ديـالى اخملتـلـفة ويـقول
مـواطــنـون / ان الــزواج من الـنــازحـات قـد
ازداد في اآلونة االخـيرة لـسهـولة اجراءات
الــزواج وعــدم مـطــالــبـة الــفــتـاة او ذويــهـا
ـطـالـب الـتـعــجـيـزيــة الـتي تـطــالب بـهـا بــا
االسر عادة .. ويرى " عـلي سلمان" كاسب/
ان الزواج من النازحات فيه اجر كبير فهن
مـع عــوائــلــهن حتــمــلن الــكــثــيــر من االذى
بـسبـب النـزوح وفـقدان كل شيء وسـكـنهن
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قــســـمــة ونـــصــيب ولـــكن مــطـــالب االســر
الـكبـيرة التـعجـيزيـة مثل ( كـيلـو غرامات)
ـهـور العـالـية ـستـقل وا الـذهب والـبـيت ا
ادت الى عــــزوف الـــشـــبـــاب عن الـــزواج ,
واالجتاه الى زوج النازحات امر ليس فيه
مــبـالـغــة وعـوائل الــنـازحــات ال يـطــلـبـون
مهوراً عالـية وال سكن مسـتقل اضافة الى
سـعي الـنـازحـ لـلـتـعرف عـلـى االصـدقاء
ـصـاهـرة ومــثل هـذه الـروابط بـواسـطــة ا
فـيــهـا تــقـويــة لـلــعالقـات  ,واحلــقـيــقـة ان
الزواج من النـازحات ليس جديـداً فقد بدأ
مـنذ سـنـوات النـزوح االولى وهي زيـجات

ناجحة جداً وعالقـاتها اقوى والتوفيق من
الـله لـلـجمـيع واخـذ شـبـاب عـشـائـر كـثـيرة
بـــالـــزواج من شـــابـــات نـــفـس الـــعـــشـــائــر
الــنــازحـات وهــو امـر ســاعــد عـلـى تـقــويـة
الــعالقــات والســيــمــا وان مــطـالـب الـزواج
اعتـيـادية ولـيس فـيـها مـبـالغـة كـبيـرة كـما
ـــدن واالقـــضـــيــة وحـــتى يـــفـــعل ســـكــان ا
الـنـواحـي ولـلمـواطـن "فـائز عـبـد الـله" دالل
ــرأة ــوضـــوع حــيـث قــال / ان ا راي في ا
النازحة صبور وقوية ولديها قدرات كبيرة
على الـتـحمل وهـذا واضح من خالل حتمل
ــســافـات طــويــلـة اعــبــاء الــنـزوح ومــشي 

وحتمل دوي القذائف والصواريخ وفي كل
ـــرأة الــنـــازحـــة شــجـــاعــة االحــوال فـــأن ا
والــزواج قـســمـة ونــصـيـب والـرجل دائــمـاً
يبحث عن اخلصال اجليدة لشريكة احلياة

وهذا ما اآلن في هذه الزيجات . 
وقـــد ســـجـــلت حـــاالت زواج كـــثـــيـــرة بــ
ـنـاطق الـنــازحـ وبــعـضـهم اســتـقـر فـي ا
الـنـازح الـيـهـا وهـذا يـفـسـر حـاالت الـزواج
ـصاهـرة ومع هـذا فأن جـمـيع النـازح وا
مــا زالــوا يـنــتــظــرون الــعـودة الـى ديـارهم
ومــنــاطــقــهم الــتي نــزحــوا مــنــهـا بــســبب

االرهاب. 
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بغداد

رايـتهـا بـام عيـني لم يخـبرني عـنهـا احد.. عـجوز قـادمة من
اعـماق اجلنـوب تفـترش االرض وراسـها في حجـر ابنـتها
ــئـات االقـدام الــتي تـطـأ شـاردة الـنــظـر وكـانــهـا التــشـعـر 
االرض من حولهـا  فقد اعياهـا الداء واضنتهـا العلة التي
ــنـهك بـاتت ال تـقـوى عــلى الـسـيـر تـرمق تــنـخـر جـسـدهـا ا

الناس بنظرة يائسة وكانها تودع احلياة.
هذه الـصورة وغـيـرها يالحـظـها الـرائي وهو يـسـير بـاجتاه
ـرضى مـســتـشـفـى مـديـنــة الـطب وداخل اروقـتــهـا.. االف ا
يـدخلـون ويغـادرون عبـر بوابـة واحدة تـضيق بـهم فيـضطر
رجل االمن الى قطع الـطريق لتـخفيف زخم الـناس .. عيون
غائـرة وشفاه ذابـلة ووجوه حـائرة تبـحث عمن ينـقذها من
ـوت فــهم قـادمــون من كل مــحـافــظـة بــغـداد وكـأن بــراثن ا
ــنـتـشـرة في الــضـواحي مـجـرد مـواقع ــراكـز الـصـحـيـة ا ا

رضى تخلصا من عناء معاجلتهم. ألحالة ا
مـعـانـاة انسـانـيـة طـوابيـر طـويـلـة واطبـاء بـعـضـهم ال يـكلف
نـفسه اجراء الـكشف الـسريري فـيطـالب باجراء فـحوصات
ـفراس والـسونـار واالشـعة والـتحـليل واالجـهزة مـحدودة ا
وبعـضهـا عـاطل بسـبب كـثافـة االسـتخـدام في ظل خـلو او
سـتشفيات قلة او توقـف هذه االجهزة عن العـمل في بقية ا

مثل ما هو حاصل في معهد االشعة.
ا ـساء فـحدث وال حـرج حـيث الدقـائق ور امـا في فتـرة ا

الثواني تكون الفيصل في حياة او وفاة انسان.
ـاذج ايـجابـيـة مـخـلصـة في اداء واجـبـاتـها ـقابل تـبـرز  بـا
ومــســاعــدة الــنـاس فــهي تــبــذل كل مــافي وســعــهــا الغــاثـة
مـــلــهـــوف او الــتــخـــفــيـف عن مــريض ضـــاقت به الـــســبل
ــــديــــنـــة مــــثل عــــلي واضــــحى ضــــائــــعــــا في مــــتـــاهــــات ا
ـنـدالوي وحـامـد رحـيم عـبـد الـله وفـريد غـضــــــــــــــبـان ا
مـهــدي كـر وعــدد اخـر من اجلـنــود اجملـهـولــ من اطـبـاء

. ومضمدين واداري
مـديــنـة الـطب الـيــوم غـدت في ارذل الـعـمــر ال جتـدي مـعـهـا
مـســاحـيق الــتـجــمـيل فــبـنـايــتـهــا هـرمت واصــبـحت خـارج
حـسـابـات الـزمن فـهي غـيـر قـابـلـة لـلـصـيـانـة لكـي تضـاهي
ـســتـشـفـيـات احلـديـثـة والـعـاصـمـة لم تـشــــــــــــــهـد بـنـاء ا
منـشـآت صحـيـة جـديدة عـلى مـدى العـقـود السـابـقة مع ان
.. الـكــثــيـر مــنـهم يــنـفــقـون عـدد ســكــانـهــا جتـاوز  7ماليــ
مدخـراتـهم للـعالج بـاخلارج لـعـدم ثقـتـهم بالـنـظام الـصحي

في البلد.
دعـوة مـفـتـوحـة لــلـسـيـدة وزيـرة الـصــحـة والـسـادة اعـضـاء
ـثلونه من عـايشـة عذابـات الشـعب الذي  مـجلس الـنواب 
ــرض ومـشـاهـدة االف ـســتـشـفى ا خالل زيــارة صـبـاحــيـة 

ـمرات الـفـقـراء الـذين تغص بـهم الـردهـات وا
ـزدحمـة فيـخيل الي امـا بوابـتـها الـوحيـدة ا

مـكــتـوب عـلى جـبــهـتـهـا بــاخلط الـعـريض 
عبارة الشاعر االيطالي دانتي:

أيها الداخـلون اتركوا وراءكم اي أمل فى
النجاة.
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ـواطن " حسـ زغيـر" من بغـداد / حي الزهـور / الى وجود يشـير ا
ة ويـقول / لم تكـن مثل هذه تـضررة وهـياكل قـد مقـابر للـسيـارات ا
االشياء موجودة الى ما قبل شهر وقد فوجئ اجلميع بوجود اكثر من
تـضررة وهـياكل الـسيـارات وهو امـر سوف مكـان إليواء الـسيـارات ا
تضررة مستقبالً وهو جتاوز واضح يسمح بإقامة مقبرة للسـيارات ا

على االرض وعلى البيئة . 

ـواطن "فـؤاد ســعـود" من بـغـداد / الـشــيخ عـمـر / مـوضـوع يـطـرح ا
الكـساد وقـلة العـمل في هـذا الشـارع احليوي الـذي يعـمل فيه اآلالف
ويقول / ان اكثـر محال تـصليح الـسيارات تـعاني من قلـة العمل وهو
امر دعا بـعض احملال القـفال ابوابـها بـعد ان تراكـمت الديـون وكثرت
االيجارات الـعاليـة على احملـال .. والبد من تنـشيط الـعمل في الداخل

لكي تعود االمور الى ما كانت عليه. 

/ الى ان ـواطن " عالء مــجــيـد" من بــغــداد/ حي الـبــســاتـ يـشــيــر ا
الكـثـيـرين يـعانـون من تـأخـر اكمـال اخلـدمـات الـضروريـة بـسـبب عدم
اكتمـال مد ( الكيـبل الضوئـي ) في مناطق عـديدة وهو امـر يؤثر على
ـواطـنـ والبد من اجنـاز مـد الـكـيبـل لكي تـتـمـكن اجلـهات كثـيـر من ا

االخرى ايصال اخلدمات للمناطق . 
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ـواطن "مهـند احـمد" من بـغداد / الـكرادة / مـوضوع تـقد يتـناول ا
ـسـافـرين عـلى مـ اخلـطـوط اجلـويـة ـعـتـمـدة من طـعــام ا الـوجـبـات ا
العراقية ويقـول / البد من االهتمام بـهذا الطعام وتـقد وجبات طعام
عراقـيـة خـالـصـة مـثل (الـكبـة والـكـبـاب والـكص وغـيرهـا) من االكالت
التقد اطعـمة غريبة بـاالجانب يريدون تـناول الطعـام العراقي وتذوقه

 ‚«dF « oÞUM  q  WKJA  jOK³² «
" من محـافظة ديالى سـيف سعد موضوع واطن "فـاهم حس يطرح ا
تبلـيط االزقة واالحيـاء وشوارعهـا ويقـول ان التبـليط البد ان يـأتي بعد
اكمال اخلـدمات وكل منـاطق العـراق تعاني من عـدم وجود التـبليط او

دن وفي كل احملافظات وحتى بغداد .  ا فيها ا تضرر الشوارع 
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واطن " عـلي قاسم" من بغداد/ الصـرافية/ الى وجود عوائل يشير ا
تـعـيش حتت جـسـر الــصـرافـيـة ويـقـول / ان تـلـك الـعـوائل تـعـاني من
الفـقر وقـلـة العـمل وال معـيل لـها وهي تـتـحمل اقـسى ظـروف الطـبيـعة

وحلشرات الزاحفة والبد من إيجاد مأوى لهذه العوائل . 

في أحـد اسواق بـغداد الـتجـارية
ـــواطن كــــانت لـــنــــا وقـــفـــة مـع ا
"حــســ اســمــاعـــيل" الــبــالغ من
الـــعــمـــر اربــعـــاً واربــعـــ ســنــة
ويعمل بائعاً للشربت وقد حتدث
ـواطن الــيـنــا عن طــبـيــعـة هـذا ا
/ اعـــمـل في هـــذا الــــعـــمـل قـــائـالً
الـعـمل مـنـذ سنـوات فـاقـوم بـبيع
الـعصـائـر مخـتـلفـة االنـواع منـها
الــطـازجــة وغـيـر ذلك ولــكن اكـثـر
الـــعـــصـــائـــر الـــرائـــجـــة اآلن هي
الـعــصـائـر الـطـازجـة من الـفـواكه
ثال وجـودة فهنـا على سبـيل ا ا
شمش لدينا (عصائـر البطيخ وا
واجلــــــزر واخلـــــوخ) ويــــــفـــــضل
اجلـمـيع الـعـصـائـر اخملـلـوطـة او
مـايسـمى (كـوكتـيل) وهـو عصـير
ـوز والــطـيخ طــازج مـكــون من (ا
ــا ان الـــفــواكه والــبـــرتــقـــال) و

إلى/ جريدة الزمان
م/ اجابة

الـــسـالم عـــلــــيــــكم ورحــــمـــة الــــله
وبركاته...

إشــارة إلى مــا نــشــرته جــريـدتــكم
بـــــــــتـــــــــاريخ  18/12/2017حتت
عــنـوان (مــعـانــاة طالب الـبــصـرة)
اعلـمـنـا جـهـاز االشـراف والـتـقو

العلمي االتي:ـ
1- ســبق ان وجه مــعــالي الــوزيـر
ـنح الـصالحيـة لـلـسادة احملـتـرم 
رؤســـاء اجلـــامـــعـــات بـــأعـــفــاء او
ــئـة  من تــخـفــيض نــســبـة 50 بــا
اجــور الـــســـكن حـــسب الـــشــرائح
وضــــــوابـط تــــــعــــــد لــــــلــــــحـــــاالت

االتيــــــــــــة:
- الطـالب االول في القـسم العـلمي

. للدراسة الصباحية حصراً

- ذوو شــهــداء الـــقــوات االمـــنــيــة
واحلـــشـــد الـــشـــعـــبـي وضـــحـــايــا
االرهـاب والـطـلبـة الـنازحـ (قـناة

القبول العام).
ــتـعــفــفــ واحلـاالت - الـطــلــبــة ا

االنسانية االخرى.
2- حـــــصـــــــــــــــــــلت مــــــوافـــــقـــــة
مــعـــــــــالي الــوزيــر احملــتــرم عــلى
اعفاء طلبة االقسام الداخـــــــــــلية
من ذوي الــــشـــــهــــداء لــــلــــدراســــة
ـسـائي االولـيــــــــة الــصـبــاحي وا
والـدراسـات الـعـلـيـا من اجـور بدل
الـــســكن لــلـــعــام الــدراسي -2017

2018.
يـرجى الـتـفــضل بـنـشـر االجـابـة ..

مع التقدير.

أ.م.د حيدر محمد جبر العبودي
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" من بغـداد/ مديـنة الـصدر/ سـاحة 55 ـواطن "عنـاد حسـ يتـناول ا
موضوع عدم السمـاح لسيارات احمل الصـغيرة من العمل في بعض
الشـوارع ويقـول / ان اصـحاب هـذه الـشاحـنات الـصـغيـرة يـعيـشون
على ايصال اخلدمات لآلخرين وان منع هذه السيارات من العمل في

عاناة ويقطع االرزاق .  بعض الشوارع بسبب ا
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ـواطن ـوضــوع ادنــاه بـعث بـه ا ا
"فراس عزيز" من محافظة واسط /
الــــــكـــــوت/ ويــــــطــــــرح فـــــيـه رايه
الــــشـــخـــصـي في اخلـــصــــخـــصـــة
واطن واخلوف الذي تولد لدى ا
ـــواطن هـــذا مـــنـــهـــا ويـــبــــتـــد ا
ــــــــوضـــــــوع بــــــــالــــــــقـــــــول / ان ا
اخلـــصــــخـــصــــة تــــعـــنـي حتـــويل
اخلــدمـات مــقـدمــة من الــدولـة الى
ستثمرين والقطاع اخلاص وهو ا
ـواطن الذي امر غـريب جـداً على ا
تــعـــود مــنـــذ اكــثـــر من قـــرن عــلى
احلـصـول عـلى (الـكـهـربـاء بـرسوم
زهيدة جـداً وغيرهـا من اخلدمات)
كن الغاؤه واطن هـذا ال وتعود ا
بسهولة ناهيك عن االشاعات التي
صـارت تـتـحدث عـمـا يجـري الحـقاً
فــيـــمــا اذا طــبـــقت اخلــصـــخــصــة
وبـــطــبـــيـــعـــة احلــال فـــأن من حق
ــــــــواطـن ان يــــــــتــــــــخـــــــــوف من ا
اخلـصــخـصــة ألنه يـعــلم جـيـداً ان
القـطاع اخلـاص يريـد ان يربح في
كـل االحــوال وربــحه ذلك يــجب ان
واطن ومقدماً يكون على حساب ا
ـواطن يـقـارن بـ مـا كان اصـبح ا
يـحصـل علـيه من خـدمات وبـ ما
سيكون علـيه احلال فيما اذا سنت
قـوانـ اخلصـخـصة وطـبـقت على
كـل اخلــــــــدمــــــــات واخلـــــــــوف من
خـصــخــصــة الــكــهــربـاء نــاجت عن
واطـن بأن الـرسوم سوف تـفكـير ا
ترتـفع وان االجور سـوف تضاعف
ألن الــقـطـاع اخلــاص من يـريـد في
كل االحوال االربـاح الكـبيـرة واخذ
ــواطــنـــون يــجــتـــهــدون في ذكــر ا
االســبــاب وكــيــفــيــة الــعــمل وراى

آخرون في اخلصخـصة امر موجه
ضـدهم الســتـغاللــهم وامــتـصـاص

رواتبهم .. 
ـواطن وفي جانب الـتعـليم فأن ا
بـاتوا يـخـشون من حتـول الـتعـليم
الى الـقـطـاع اخلــاص وهـذا يـعـني
حــرمــان اطــفــال وابــنــاء الــطــبــقـة
الفـقـيـرة من حق الـتـعـلـيم اجلـيد ,
واقـــتـــصـــار الـــتـــعـــلـــيم الـــهـــادف
ــتــطــور عـلـى نـخــبــة من ابــنـاء وا
يـسورين  ,وقد بـدا واضحـاً لكل ا
مواطن ان اخلـصخـصة تـعني رفع
االجـور وجتـربـة مـحـطـات الـوقـود
خــيـر دلــيل اذ ان اســعــار الـعــقـود
ارتــفـعت كــثـيــراً عـمــا كـانت عــلـيه
ســابــقــاً وخــصــخــصت مــحــطــات
الـوقود وفـرت محـطات كـثيـرة لكن
الــوقــود اصــبح غــالــيــاً ,ويــتــوقع
الكـثـيـرون ان تـشـمل اخلـصـخـصة
مــيـاه الــشـرب والـقــطـاع الــصـحي
كـامالً والــوقـود (الــبـنــزين والـغـاز
دارس الى والـنفـط) وان تتـحـول ا
االجــور الـدراسـيـة وهـذه اخملـاوف
مـــوجــودة لــدى كل الـــنــاس الــذين
تــعــودوا عــلى احلــصــول عــلى كل
شيء مـجـانـاً او بـارخص االسـعار
.. ان اخلـصـخـصـة يـجب ان تـكون
عندما يكون االقـتصاد نشيطاً وان
تـرتفـع االجور وان تـتـوفر االعـمال
ويــقــضى عــلـى الــبــطــالــة امــا في
الوقت احلاضر ومع وجود مالي
من الـــنـــاس حتـت مـــســـتـــوى خط
الفقر فـهو امر صعب  ,ومع وجود
مالي العاطل وكساد العمل فأن
االمـر سـيــكـون اصــعب وسـيـواجه

بأحتجاجات . 
واطن " نزار عبد الله" من بغداد /الدورة/ في اتصال هاتفي بالعمل على اعادة كل النازح dD*« rÝu ∫ يناشد ا  q³  5Š“UM « «ËbOŽ√

طر وتضرر اخليام والكرفانات والبد من تخليص النازح من معاناتهم فقد كفاهم تهجيراً لعدة سنوات .  الى مناطقهم قبل اشتداد ا

واطن " بـشار عبـد االمير" يتـناول ا
من بـغـداد/ مـدينـة الـصـدر/ ظـاهرة
جـديـدة برزت فـي الدوائـر اخلـدمـية
ويــــقــــول / مـن يــــريـــــد ان يــــوصل
الكهرباء الى منزله عليه ان يشتري
عـدة(اعــمـدة) عـلى حـسـابه اخلـاص
ومن يـريــد اصالح كــسـر بــأنــابـيب
اجملـــاري عـــلـــيه ان يـــشـــتـــري تـــلك
الـــلـــوازم الـــتي تـــدخـل بـــعـــمـــلـــيــة

التصـليح ومن اراد الـعالج عليه ان
يــفــحص (ضـغط الــدم والـســكـري )
بالصـيدليـة !والتسـاؤل الذي يطرح
ـاذا ال تقـوم تلـك الدوائر نفـسه هو 
بــتـلك اخلـدمـات وهـو عـمـلـهـا الـذي
تـتـقـاضى عـلـيه نسـبـة من مـيـزانـية
الــــدولـــــة ويــــتــــقــــاضى الــــعــــمــــال
ـوظـفـون والفـنـيـون رواتـبهم من وا

الدولة فما هذه الظاهرة ياترى! 
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