
حتـت طـائـلـة مــا تـسـمى صــحـة الـصـدور 
على االمانة العامة جمللس الوزراء معاجلة
ذلك ألن ليس اجلـمـيع مزورين واحـد سبق
وزور كــتــاب او اي مــســتــمــسك او هــويــة
والــله احــيــله الى احملــاكم لــيــنــال اقــصى
العـقـوبات لـكي يكـون عبـرة لآلخـرين ويتم
نــشــره في الــصــحف والــفــضـائــيــات وفي
جــمــيع مـراكــز الـشــرطـة واعـالن اسـمه في

الساحات العامة من شوارع بغداد . 
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كــمـا يـصـار الى جــمـيع دوائـر الـدولـة ذات
واطن الرسال الكتب عامالت ا العالقة 
والــوثـــائق والــهــويــات بـــكــافــة انــواعــهــا
ـسـتـمـسـكـات وغـيـرهـا الى اجلـهة الـتي وا
سـتمسك صدر مـنها الـكتـاب او الهويـة وا
عن طـريق البـريـد االلـكتـروني لـوجوده في
جـميع دوائـر الدولـة العـراقـية عـلى ان يتم
ـعـامـلة االجـابـة بـنـفـس الـيـوم وال تـأخـيـر 
واطن وعند تأخير  االرسال او االجابة ا
ــقــصـر ــهــمل ا ــوظف ا تــتم مــحــاســبــة ا
ـسؤول عن ارسال ويكـون رئيس الـدائرة ا
ذلك وايــضـــاً االجــابـــة من جـــهــة االرســال
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ــواطـــنـــ وقــانـــون صـــحــة ـــاذا أرهـــاق ا
الــصـدور ومـعـتـمـد الــدوائـر هل هـذا قـانـون
شــرعه مــجــلس الــنــواب ام مــاذا?. يــا دولـة
ـا تــسـمى ـواطــنـ لــوضع حــد  إرحـمــوا ا
صحة الصدور الكتب والهويات والشهادات
الصادرة من اجلهات ذات العالقة يطلب من
واطن صـحة الصـدور والتي تبـقى أشهراً ا
وأســابـيع حلــ عـودة االجـابــة اضـافـة الى
ـعـتـمـدين في تـأخـيـر مـراجـعـتـهـا مـن قـبل ا
ــعـتــمـد يــنــبـغـي إرسـالــهــا بـيــد ا الــدوائـر 
وإعـادتـهـا الى الـدائـرة في نـفس الـيـوم لكي
ـواطن الــدائـرة ذات الـعـالقـة الـتي يــراجع ا
ارســلـت الــكـــتب الـــصــادرة من الـــدوائــر او
الهـويات او الـشهـادات والوكـاالت الرسـمية
ــصـدقــة في وزارة اخلــارجــيـة والــتــربــيـة ا
ظهرت صارف ولكافـة الدوائر  والتقاعـد وا
هـــذه (صــحـــة الــصـــدور) لـــغــرض حتـــمــيل
ــراجـــعــات واالنــتــظــار ــواطـن مــعــانــاة ا ا
ـعـنـية الـطـويل حلـ ارسالـهـا لى الـدائرة ا
الــصــادرة مــنــهــا الــكــتب وغــيــرهــا وحلــ
ــرسـلــة الــيـهــا وبــهـذه عــودتـهــا لــلـدائــرة ا
ـا ـواطــنــ  الـعــمــلـيــة يــعـانـي اآلالف من ا
يـسـمى صـحـة الـصدور ظـهـرت بـعـد سـقوط
ـباد في  9/4/2003وهذه الـعمـلية النـظام ا
واطـنـون يـتـسـاءلون ـواطـنـ .. ا إلرهـاق ا
من اين ولـدت هذه الـظاهـرة غـير الـطبـيعـية
لصحة الـصدور اي دائرة لم تصـدق بالكتب
ــرسـلــة الـيــهـا من دائــرة اخـرى إال أن يـتم ا
ـعتـمـد جلمـيع الـكتب صـحة الـصـدور بيـد ا
ـراسالت والـوثـائق ووو... والـتي تـطـلب وا
واطن للتـأكيد صدور الـكتب والوثائق من ا
.. فما وكافـة انواع الـهويـات وغيـرها يـوميـاً
واطن واطن لدوائر الـدولة وارهاق ا ذنب ا
ـــراجــعـــات بال ســبب الــعـــراقي بـــذلك في ا
شـكلة هي اصلـها دوائر الدولة اقترفه .. وا
ـصـداقيـة فـيـمـا بـيـنهم اصـبح لـديـهم عـدم ا
ــواطن هــو الـضــحــيــة وذلك الســتــشـراء وا
ــالي فـي جـمــيـع دوائـر الــفــســاد االداري وا
ـاذا هـذه الـعـقـوبة لـكل الـدولـة الـعـراقـيـة .. 
مـواطـن عـراقي يـراجع دوائــر الـدولـة وعـنـد
حـصـوله عـلى كـتـاب او أمـر او هـوية او اي
ــا تـســمى ــعــاقــبــته  مــســتــمــسك يــصـار 
ارســالــهـــا الى الــدائــرة الــتـي صــدر مــنــهــا
الكتـاب او الهوية وعـدم قناعـة الدائرة التي
يـرد الـيــهـا الــكـتـاب هـل اصـبح في مــنـظـور
الدولـة العـراقية جـميع الـعراقـي مزوين ام
مـاذا ام عــدم صـدق الـكـتـب الـتي تـصـدر من
دوائـر الدولـة الى دوائر اخـرى تـرسل اليـها
ـدة تـطـول ال تـقل لـبـيـان صـحـة الـصـدور وا
واطن عن شهـر او اشهـر وخاصـة اذا كان ا
في احدى احملافـظات جيب ليل واخـذ عتابة
ـثل .. عـلـى جـمـيع دوائـر الـدولـة الـعـراقـيـة 
عدم مـصداقـية الـكتب الـصادرة او الـهويات
او أي مستمسك ان تقوم بإستخدام احلركة
واطن يقع االلكتـرونية فـيما بـينهم ولـيس ا
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ـــر يــوم او لـــيــلــة اال ويـــعــاني ال 
ـــواطـــنـــون فـــيـــهـــا روائح حـــرق ا
الدواجن النافقة في محافظة ديالى
ـــــا ان / قـــــضـــــاء اخلــــــالص / و
ـواطنـ غالـباً االجواء حـارة فأن ا
مـا يتـركـون نوافـذ الغـرف مـفتـوحة
لـتـتـسـرب مـنــهـا الـروائح الـكـريـهـة
جــداً والـتي ال تـطــاق والـتي اخـذت
تـؤثـر عـلى كـبـار الـسـن واالطـفال ..
ورغـم الـــــشـــــكـــــاوي الـــــكـــــثـــــيــــرة

وااللــتــمـــاســات من اجـل الــكف عن
حـــرق الـــدواجن الـــنـــافـــقــة  ,اال ان
اصـــحــاب مــزارع الــدواجن في واد
واطـن في واد آخر.. وصرخـات ا
ال بل ان مـزارع الــدواجن لك تـكـتف
بـــحــرق الـــدواجن لـــيالً بـل صــارت
العمليات اثـناء النهار ايضاً ,تمتأل
االجواء في منـاطق قضاء اخلالص
واطـنون ال بالـروائح الـكريـهة  ,وا
حـول لهم وال قـوة من هـذا االصرار

عــلى حـرق الـدواجن الــنـافـقـة فـالى
ن يــشــتــكي ـــواطن و أين يــتــجه ا
والـروائح والغـبار والـدخان اشـياء
حتــاصـره يــومــيــاً وفي كل مــكـان ,
راجـــ من اجلــــهـــات اخملــــتـــصـــة
ــســؤولــة عن الــبــيــئــة الــتــدخل وا

حلسم االمور. 

حس مهدي 
ديالى / اخلالص 
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واطـن " حيدر وضـوع ادناه بـعث به ا ا
عـبـد عـلي " من بـغـداد/ مـديـنـة الـصـدر/
يــتــنــاول فــيـه آراءه الــشــخــصــيــة حـول
اخلــدمــات الـبــائـســة الـقــلــيـلــة والـتي ال
واطن بـها وفرض رسـوم كبيرة يتـمتع ا
واطن موضوعه بالقول عليها ويبتد ا
واطن / مـنذ اكـثـر من عقـد من الـزمن وا

يـــــبــــحـث عن اخلـــــدمــــات ال في
بــغــداد وحـــسب بل فـي جــمــيع
عاناة التي يشعر احملافظات وا
واطـنون كـثيـرة جداً ومع يهـا ا
هـــذا فــإن اجلــهــات الـــرســمــيــة
فــرضت رسـومــاً غـيــر مــعـقــولـة
ــراجــعــة او االســتــهالك عــلى ا
ومع ان اخلـدمات شـبه معـدومة
اال ان الــــرســــوم بـــــاهــــظــــة وال
ـواطن تــتـنـاسب مع مــايـريـده ا
والبدايـة من اخلدمات الـصحية
فــاخلـــدمـــات الــصـــحـــيـــة شــبه
ــواطن ال يــحــصل مــعــدومــة وا
عــــلى كل مــــا يـــتــــمـــنــــاه عـــنـــد
مـراجعـته ايـة دائرة صـحـية من
اجل احلــــصــــول عــــلى الــــعالج
الالزم فـــعــلـــيه ان يـــدفع رســوم
الـدخـول وعنـد اجـرائه الـفحص
لـن يــحــصل اال عـــلى نــوع من (
احلبـوب والكـبسـول) وبحـساب

ـواطن كان مـن االفضل بـسـيط جنـد ان ا
له شــراء تــلك احلـبــوب من الــصــيـدلــيـة
ألنــهــا ارخص واســـرع من الــذهــاب الى
ـركـز الـصـحي وتـقـضي ـسـتـشـفى او ا ا
الـنــسـاء ســاعـات الــنــهـار من اجل عالج
سـتشفى وتدفع مـبالغ كثيرة من طفل با
اجل ان حتصل على عالج بـسيط وتهدر

راجعة  ,وفي اكثر وقتها في الصباح با
سـتشفـيات ال يوجـد اطباء اخـتصاص ا
وال مـواعيـد ثابـتـة الجراء الـعمـليـات اما
الفـحص باالجـهزة فـحدث وال حرج ومن
االفــضل ألي شــخص فــحص مــا يــريـده
بـــاخلـــارج !وعـــنـــد حـــدوث طـــار فـــأن
سـتـشفى ـواطن يـحتـار في نـقـله الى ا ا

وخـاصـة بـاالقضـيـة والـنـواحي حيث ان
سـيـارات االسـعـاف امـا ان تـكـون عـاطـلة
او ال وقود فيـها! والكـهرباء هي مـعضلة
واطن العـراق فمنـذ عقـدين من الزمن وا
يـعانـي من فقـدانـها ومع هـذا فـأن رسوم
الكهرباء مرتفـعة وهي تتصاعد كل شهر
ـواطن يـحـصـل عـلى الـكـهـرباء ومع ان ا
ـــولــدات ويــدفع لـــهــا مــبــالغ اال ان من ا
ـفـروضـة تـزيـد هـمـوم الـنـاس الـرسـوم ا
فقود اء ا ألنها عالـية جداً.. اما اجـور ا
ـنــاطق فـهي مــشـكـلــة كـبـيـرة من اكــثـر ا
ـاء ـكـنـه احلـصـول عـلى ا ـواطن ال  فــا
ـاطـورات) وهـو يـشـتـري االبــواسـطـة ( ا
يـومـيـاً عبـوات مـياه لـلـشـرب ألنه ال يثق
ـياه يـاه االسـالـة وغـالـباً مـا تـنـقـطع ا
لـسـاعـات كـويلـة امـا في احملـافـظـات فأن
ـاء مـفـقـود اغـلب سـاعـات الـنـهـار ومع ا
ـواطن تـأديـة رسـوم تـرتـفع هــذا فـعـلى ا
كل شـهـر وكــلـمـنـا جــاءت ورقـة الـرسـوم
ـــواطن بــأجــور اعــلى وديــون يــفــاجئ ا
سـابـقـة مع انه يـدفع الـرسـوم كل شـهر !
واحلال مع اجملاري ومعـاناتها ومع رفع
القمـامة والروائح الـكريهة ومع الـتبليط
ـيـاه اآلسـنـة .. امـا مـراجـعـة الـدوائـر وا
ودفع رسـوم عـالــيـة وكـثــيـرة فـحـدث وال
ـواطن ان يـتحـمل الـرسوم حـرج وعلى ا

والضرائب مكان ما فعله الفاسدون . 
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واطن " علي جواد" من محافظة واسط/ الكوت/ من مراجعة يشكو ا
دائرة الـتقـاعـد الكـائـنة في سـاحة الـوثـبة ويـقـول / ان اغلب مـراجعي
الدائـرة تـلك من كـبـار الـسن والنـسـاء وان الـبـنايـة بال مـصـعـد صالح
صعد او العمل على للصعود الى الطوابق العالية والبد من اصالح ا
ـوظفـ الى الطـابق االول حـتى اليضـطر كـبـير الـسن لصـعود نزول ا

ستة طوابق .
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اكــــدت مــــواطـــــنــــات عــــامالت في
مـختـلف االعـمال / إنـهن يـواجهن
صـعوبـات جـمّة اثـناء الـذهاب الى
الــعـمل او في داخل امــاكن الـعـمل
وان بعض تلك اصعـوبات مخجلة
/ واكّـدت في احـاديث لـلـزمان /ان
الـــصـــعـــوبـــات تــبـــدأ مـن ازدحــام
الــشـوارع مــروراً بــالـكـالم الـسيء
الذي يردده البعض الى صعوبات
الــــعــــمل ومــــضــــايــــقـــة اآلخــــرين
واوضحت "ام احـمد" مـوظفة / ان
الصـعوبـة لـديهـا تكـون في كـيفـية
الـــوصــــول الى الـــعـــمـل بـــالـــوقت
احملـدد وانـهــا تـعـانـي من مـشـاكل
داخل الــعـمل ولـكــنـهـا تــنـزعج من
الــنــظـــرات الــغــريـــبــة الـــيــهــا من
اآلخرين او الـنظر الـيها عـلى انها
غـيـر مـؤهـلـة لـلـعمـل والـتقـلـيل من
شـــانــهــا في اتــخــاذ الــقــرارات او

سائل العامة .  ا
ـرأة والـصـعــوبـات الــتي تـواجه ا
الـعاملـة كثيـرة جداً ومـتنوعـة كما
ــواطــنــة "امل .ع" عــامــلـة تــقــول ا
( (رفـــضـت ذكــــر اســــمـــهــــا كــــامالً

وتـضــيف الـقــول / ان الـصــعـوبـة
االولى تــكـــمن في ايــداع االطــفــال
عــــنــــد االقــــارب ومن ثـم الــــعـــودة
ـنزل عـصراً فزوجي جللـبهم الى ا
هـو اآلخر يـعمل في شـركة خـاصة
اضــــافــــة الى مــــشـــــاكل الــــســــكن
ضـايـقات والـعـيش الصـعب امـا ا
في الـشـارع فـهي كثـيـرة وبعـضـها
وقـح واعـتـقـد ان بـعض الـنـاس لم
يــنــضــجــوا ولم تــرفع الــســنــوات
اضية من مكـانتهم او مستواهم ا
او حــتى تـفــكـيـرهـم واعـتـقــد انـنـا
نـحـتـاج الى ســنـوات لـكي يـنـضج
اجلــــمــــيـع ..ان اغــــلب الــــنــــســــاء
الــــعــــامـالت الــــلـــــواتي اردنــــا ان
نـتحـدث مـعـهن حـول الـصـعـوبات
رفـضـن الـتـحــدث عن اي صــعـوبـة
ـضــايـقــات وكـنـهن في الــعـمل اوا
اجــمــعـن عــلى ان اغــلـب الــنــســاء
يــتـعــرضن لـلــمـضــايـقــات من قـبل
رأة  اآلخرين وهناك مـن يحترم ا
اال ان جــمــيع الــنــســاء الــعــامالت
يــضــعن حـــدوداً لــلــحــديث اثــنــاء
الــعـمل بـســبب الـنـظــرة الـقـاصـرة
والضـيـقـة لآلخـرين جتـاهـهن كـما

تـقـول " ام حيـدر" بـائـعـة شـاي في
احــدى مــنــاطق بــغــداد مــضــيــفــة
الـقــول / انــهــا اكـمــلت دراســتــهـا
االعداديـة وتوفى زوجـها فـلم جتد
اال الــــعـــمـل وهي تــــتـــعــــرض الى
مضايقات وحترش احياناً ولكنها
جتابه مثل تـلك احلاالت بقوة ورد
عـنيف .. ومع انـها تـرتدي مالبس
تـغـطي كل جـسـمـهـا وال يـظـهـر اال
وجــــــــهـــــــهـــــــا اال ان اآلخــــــــرين ال
يـحتـرمون انفـسهم وال الـشيب في
شـــعــــرهم مـع االسف الـــشــــديـــد .
وتـواجه بـعض الـنسـاء صـعـوبات
في قـيـادة اســيـارات في الـشـوارع
ويتـعـرضن الى مـضـايقـات كـثـيرة
في السير او اطالق الكالم البذيء
 فـي حــ ان كـــثـــيــريـن من ابــاب
الــــعــــمل فـي بــــعض الــــشــــركــــات
بـــالــقـــطــاع اخلـــاص يــظـــنــون ان
الــعـامالت لــديـهم "لــقـمـة ســائـغـة"
وهـــذا مــا يـــؤدي دائــمـــاً الى تــرك
الــــعـــــمل مـن قــــبل الـــــنــــســــاء في
الـشــركـات واحملـال الــتـجـاريـة وال
تــفــضل الــكـثــيــرات الــعــمل بــتـلك

االماكن . 
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في احد مـقاهـي بغـداد الشـهيرة
ـــواطن كـــانـت لـــنـــا وقـــفـــة مع ا
"حس عبد الصاحب" البالغ من
العـمر خـمساً وسـت سـنة وهو
رجل كـبـيـر الـسن وقد جـلس في
ـقــهى لــيــسـتــريح وقــد حتـدث ا

كــثـيـرة وانـا اتــطـلع الى الـوجـوه
الـتي اتعـبهـا الـزمن وهي جالـسة
صامتة تستـذكر السن اخلوالي
 ,اما عن الـفرق ب مـوظف اليوم
ـوظف سـابـقاً واالمس فـقـد كـان ا
كـثـيـر الـعـطاء يـعـرف عـمـله جـيداً
وال يــــحـــــاول االجــــتـــــهــــاد به اال
بـالـطـرق الـصـحـيـحـة الـتي تـفـيـد
واطن امـا اليوم العـمل وتراعي ا
ــوظـــفــ كــثــيــرون لــكن ال فــإن ا
فائدة تذكر منهم  ,وهم عبارة عن
بــطـالــة مـقــنّـعــة وهـذا هــو الـراي
الــشــخــصي مـن مــوظف ســابق ,
نــــحن جــــمـــيــــعـــاً نــــحــــتـــاج الى
ــصـداقــيــة في اعــمـالــنــا ونـحن ا
جـمـيـعاً ايـضـاً مـحتـاج الى الـثـقة
امتـبـادلة في كل الـتعـامالت حيث
ان لديـنا منـذ سنوات ( ازمـة ثقة)
كـامـلــة ولـهــذا مـتى مــا زالت تـلك
االزمــة فــإنـــنــا ســوف نــعــود الى
ـاضي اجلـميـل بالـعـيش الـكر ا

ــوحــد , والــتــعــايـش الــســلــمي ا
واعـــتــــقـــد ان واجب كـل شـــخص
يـبـدأ بـنــفـسه وبـعــائـلـته من اجل

اشاعة الثقة ب الكل . 

ـة بـسيـطة جـداً حتى وبـغداد الـقد
في شوارعـها وازقتـها علمـاً انها لم
تـتـغـيـر سـوى قـلـيالً لـكـنـهـا امـتـدت
افــقــيـاً الى مــاال نــهــايـة فــقــد كـانت
بغداد صغيرة جداً ال تبتعد عن نهر
دجــلـــة اال بــعــشــرات االمـــتــار فــقط
سمى وتصوروا ان اخلط السريع ا
الـيــوم (مـحــمـد الــقـاسم) كــان سـدة
ـديـنة بـغـداد مـنـعاً تـرابـيـة حتـيط 
لــلـفــيـضــان ولم تــكن هــنـاك احــيـاء
كثـيرة حـاياً مـوجودة ومع ان االمن
واالمــــان كــــانــــا مــــوجــــودين اال ان
ـادية كـانت صـعـبـة وكان االحـوال ا
هناك اعداد كثيرة من الفقراء اال ان
لـكـية الـعـمل كان مـتـوفـراً في زمن ا
وزمن عبد الكر قاسم وما بعدهما
 ,وكـانت احلـركــة االدبـيـة والــفـنـيـة
مـزجــهـرة وكــان اهـتــمـامي يــنـصّب
عـــلى قـــراءة الـــشـــعـــر والـــقـــصص
والوايـات وكان سـوق السـراي يعج
ــة الـفـاخــرة وكـذلك بـالــكـتب الــقـد
ــتــنـبي الــذي كــان ومـا زال شـارع ا
شارعاً للمطابع والكتب  ,وجلوسي
ـقهى هـو نوع من الـراحة في هذه ا
ـة ـقــهى يـعــيـد لي ذكـريــات قـد فـا

احـدى دوائـرهـا احلـكـومـيـة واحلت
الى الـتـقـاعـد قــبل سـنـوات وبـغـداد
االمس تختـلف عن بغداد الـيوم فقد
كـانت االمـور بسـيـطـة جـداً ولم تكن
هـنـاك مـشـاكل تــذكـر وكـان اجلـمـيع
اخــــوة مـــتــــحـــابـــ فـي كل االمـــور

ـواطني الـينـا عن حـياته الـسابـقة ا
وعـمـله وآرائه الـشـخصـيـة احلـالـية
فقـال/ ولدت في مـحافـظة قـريبة من
بـغـداد ومـنــذ صـغـري انـتــقـلـنـا الى
بـــغـــداد وعـــشت وتـــرعـــرت فـــيـــهـــا
ودرست فـــيــهـــا وكـــذلك عــمـــلت في

ـواطن " اثــيـر عــبـد الــسـتــار" من بـغــداد اجلـديــدة مـوضـوع يـنــتـقــد ا
التعـييـنات واعالن الدوائـر على الـتقد عـليـها الكـترونـياً يقـول /يقدم
ـواطن اسـتــمـارته الـكـتــرونـيـاً ويـظل يــنـتـظـر ويـفــاجـأ بـأن الـدرجـات ا
الـوظـيفـيـة الـشـاغـرة قـد راحت لـآلخـرين مـنـذ فـتـرة طـويـلـة وان تـقد

واطن!.  االستمارات هو ( لذر الرماد بالعيون). كما يقول ا
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واطن " فـالح عبـد الهـادي" من محـافـظة مـيسـان / العـمارة/ ينـتقـد ا
قـدسة والتالعب احلـاصل بهـا. واستيالء حصص احلج الى الديـار ا
ــسـؤولــ وحـاشــيـتــهم وحــمـايــاتـهم واقــاربـهم ــنــتـنــفـذين وا بـعض ا
ـواطن الـعادل واصدقـائـهم عـلى احلـصص االكـبـر مـنهـا وال يـشـمل ا

كبير السن اال بعضاً منها  ,والبد من انصاف كبار السن . 
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واطن "سمير جنم" من بغـداد/ الشعلة / موضوع الضرائب يتناول ا
ـواطن بـات يـعاني الـكمـركـيـة عـلى تـسـجيـل السـيـارات ويـقـول / ان ا
ــســتــقـطــعــة مــنه  ,وصـار وزر كــثــرة الــضــرائب وارتــفــاع الــنــسب ا
اإليرادات اجلديدة التي ارهقت اجلميع والبد من اعادة النظر بها . 
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ــواطن  حـســ عـلـوان مـن مـحـافــظـة كــربالء الى ضـرورة إنــقـاذ االطــفـال من واقع يـشــيـر ا
كتـظة وصفوفـها التي تسـتوعب اكثـر من خمس طـالباً ويقـول / ان صغار السن دارس ا ا
دارس التي لم تـعد مالئـمة لهم ولـدوامهم والبـد من ايجاد الى ا يعانـون كثيـراً من الذهاب
" من بـغداد / حي القـاهرة/ عن دروس الـرياضة ـواطن " حسـ غا بدائل. فيـما يـتساءل ا

ــرسـلـة الــيـهــا وان يـدون تـاريخ واجلــهـة ا
ـــعــامــلـــة وتــاريخ االجـــابــة عــلى ارســال ا
ـوظف في الدولة هو الكتاب .. ألن واجب ا
ـوظف تــقـد اخلــدمـات لـلــمـواطــنـ ألن ا
يــتـقــاضى راتـبــاً من الـدولـة مـن جـراء تـلك
واطن .. وظف على ا اخلدمة وال منة من ا
ـطـلـوب ـواطن وا  ونـذكـر مـعـانـاة وتـعب ا
ـواطـن لـلـحـد من هـذه الظـاهـرة الدخـال ا
ـراجـعــ لـدوائــر الـدولـة لــتـخــفـيف هـذا ا
ــواطـــنــ الـــذي يــواجـــهــون الــعـبء عن ا
ــا ( تــســمى صــحــة صــعــوبــات كـــثــيــرة 
صـــدور) وعــلـى االمــانـــة الــعـــامـــة جملــلس
الوزراء إيجاد وسائل عـصرية أفضل وبدالً
ـتعب للمواطن من هذا الروت القاتل وا
في صــحــة الـــصــدور والــتي ال مــبــرر لــهــا
بـسـبب بـعض ضـعـاف الـنـفـوس قـامـوا في
واطن اصبحوا عملية التزوير ليس كل ا
مزورين نطـالب في إنزال اقصى الـعقوبات
ــزورين والــذين زوروا فــمــا بـــحق هــؤالء ا
ـراجــعـ لـلـدوائـر ــواطـنـ ا ذنب بـقـيـة ا
ولــنـيـلـهم هـذه الـعـقـوبـة (صـحـة الـصـدور)
ـواطن اعــبـاء الـتــنـقالت في وسط حتــمل ا

هـــذه الـــزحــامـــات في الـــشــوارع وتـــأخـــيــر
ـواطن يـبـقى ـعـامالت وخـاصـة االنـسـان ا ا
ـــســـؤول ورحـــمـــة ـــوظف ا حتت رحــــمـــة ا
عتمد في الـدوائر التي يتم تأخير وظف ا ا
واطـن لـصحة متـابعـة واجناز معـامالت ا
الــصـــدور الــذي يــجب أن يــتم وضع تــاريخ
عتمدين االرسال وتاريخ االجابة حملاسـبة ا
ايضـاً في الـدوائر و كل مـوظف مـعني بـهذا
واطن وان االمر او عـلى كل يـحب ان يـرى ا
يـــلــمــسه مـن مــتــاعـب تــكــاد تــتـــعب قــلــوب
ـواطـنـ في الـضـجـر لـبـعض الـطـرق غـير ا
فـروض إيجـاد طريـقة اللـغاء االنسـانيـة .. ا
مــثل هــذا الـــروتــ الــآل إنــســاني لــصــحــة
ــراجع ــواطـن ا الـــصــدور وعـــدم اتـــعـــاب ا
لـلـدوائـر ونـأمل وكـلـنـا امل في إيـجـاد صيغ
ـراعـاة حـقـوق االنسـان لـلـمواطن إنـسـانـية 
ـــراجع لـــلـــدوائـــر في الـــطـــرق احلـــديـــثــة ا
ة االلكـترونية ـؤ احلضاريـة االلكتـرونية وا
احلـكــومــيـة لــصــحـة الــصــدور .. مع اجنـاز
ــواطــنـ بـال تـأخــيــر والـذي ال مـعــامالت ا
ناطة به خلدمة سؤولية ا يستطيع حتمل ا
وظف ـواطـنـ أن يـغـادر مـكـانه ويـبقـى ا ا

الـكــفـوء اخملــلص في مــكـانـه مع اسـتــخـدام
مـبـدأ الــثـواب والـعــقـاب في جـمــيع اجـهـزة
الدولة تشـجيعاً لـلموظف الكفـوء ومحاسبة
ـهـمل والـذي ال يـشـعـر ــتـقـاعس ا ـوظف ا ا
ـصــلـحــة الـعــامـة اال وهي تــقـد افـضل بـا
ـراجــعـ لــدوائـر اخلـدمــات لـلــمــواطـنــ ا

الدولة . 
VÝUM  nþu

نـاسب في وظـف ا  كـمـا نـشـير الـى وضع ا
ــنـــاسب لـــغـــرض تــأديـــة مـــهــامه ـــكـــان ا ا
ـنــاطـة به بـكل إخالص وتـفـان الــوظـيـفـيـة ا
لـلصـالح الـعام .. كـلنـا أمل في الـغاء الـطرق
الـبـدائـية لـصـحـة الصـدور آمـلـ الـعمل في
الـطـرق احلــديـثـة احلـضــاريـة االلـكــتـرونـيـة
لوجود ذلك في جمـيع دوائر الدولة وان يتم
ــوجب احلــوكــمـــة االلــكــتــرونــيــة الــعـــمل 
واطن بالـطرق الفعالة احلكومية خلـدمة ا
ــواطــنـــ والــوطن والـــســريــعـــة خلــدمـــة ا
ــصــلــحــة الـــعــامــة . وفق الــله الــشــامـخ وا
اجلـمــيع خلــدمــة الـشــعب والــوطن الــعـراق

الكبير الشامخ . 
صائب بشي  –بغداد 
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ـدارس وتـتـسـرب اعـداد في وقت يـهـرب فــيه الـصـغـار من ا
كـبيـرة منـهم من الـتعـلـيم يحـاول كبـار الـسن احلصـول على
شـهادات عاليـة ! ومثل هذا الـتفاوت في طلب الـعلم له اسبا
 ,فـالـصـغـار يـهـربـون من الـتـعـلـيم ألن الـوضع االقـتـصـادي
سيء جـداً ويـحاول هـؤالء مـساعـدة ذويـهم من خالل الـعمل
في اعـمال بسيطة  ,وألن هـؤالء الصغار وجدوا من عوائلهم
ـدارس .. اما كـبار السن فـأنهم يـحاولون تـشهيـالت لترك ا
احلـصول على الشـهادات بعد ان اصبـحت الوظيفـة مطلوبة
جداً وروتبها مغرية .. فبدأ هؤالء اوالً بتزوير الشهادات من

اجل احلـصـول على مـكـاسب مـادية اكـبـر ومكـانـة اعلى في
الـدوائر .. وحـينـما وجـدوا ان التزويـر لم يعـد ينـفع في مثل
هـذه االمـور اجتـهوا الى االمـتـحـانـات اخلـارجيـة لـلـحـصول
ـوظـفـون بـشـهادات عـلى شـهـادات امـا االكـبـر سـنـاً مـنـهم ا
مـتدنيـة فإنـهم يحاولـون احلصـول على شـهادات جامـعية او
ـعـادلـة عـلـيـا وحـسب طـمـوح كل واحـد مـنـهم ! ومـثل هـذه ا
الـسلبية حسب الرأي الشخصي غير الزمة والبد من اجبار
صـغـار الــسن عـلى الــتـعــلـيم بـعــد ان غـادر قــطـار الـتــعـلـيم

محطات الكبار سريعاً. 

ارسون دارس  ,واصبح الطالب  دارس ويقول / ان دروس الرياضـة لم تعد موجودة با با
نوعـون من اللعب والركض داخل دارس ومع هـذا فهم  الرياضة فـيما بينـهم في ساحات ا
دارس مثل ( الكـرات ومناضد الساحات بـحجة اثارة الـغبار وال توجـد جتهيـزات رياضية بـا

اللعب وساحات السلة والطائرة) ومع هذا مطلوب من الرياضي حتقيق اجنازات !. 
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واطن " حسام عـلي " من بغداد / االعظمـية/ موضوع االمية يطرح ا
ويـقــول / ان اعــداد االمـيــ قــد تـضــاعـفـت كـثــيـراً جــداً في الــعـراق
وصـارت هـنـاك اجـيـال بــعـد اجـيـال من االمـيــ وبـعـد عـشـر سـنـوات
ـئـة وعـلـيه البـد من سـوف تـصـبح نـسـبـة االمـيـة اكـثـر من خـمـسـ بـا

إجناز اجراءات سريعة للحد من هذه الظاهرة . 

Êu³ UD¹ ÈuMO½ W×  uHþu
 Vð«Ëd UÐ

" من ـواطن " ابـو حا في إتـصال هـاتـفي مع هـذه الـصـفحـة نـاشـد ا
مـحـافـظـة نـيـنـوى اجلـهـات اخملـتـصـة بـضـرورة اطالق رواتب مـوظـفي
ـنقـطعـة رواتبـهم منـذ مدة طـويلـة وهم اصحـاب عوائل صحـة نيـنوى ا

ولديهم التزامات مالية ويسكنون بااليجار. 

واطـن "حسن عـبد اإلله " من مـحافـظة كـربالء / ناحـية حلر/ يشـير ا
الى ان الـنـاحــيـة حتـتـاج الـى تـبـلـيـط شـوارعـهـا والـى تـأهـيل اجملـاري
والنظافة التامة  ,وعدم قطع الكهرباء وتوفير العمل آلالف الشباب من

نطقة من خالل إنشاء معمل الستيعاب العمالة هناك . سكان ا

ÎUO½Ëd²J ≈ 5OF² «  «—UL²Ý≈ vKŽ cšP

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20. UK

Issue 5948 Monday 29/1/2018
الزمان - السنة العشرون العدد  5948 االثن 11 من جمادى األولى 1439 هـ 29 من كانون الثاني (يناير) 2018م


