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وضوع / تظلم  ا
ـوظف في دائرة الـبعـثات سابـقاً  والـتدريسي في جـامعـة الكرخ اني ا
لـلـعـلوم حـالـيـا (الدكـتـور حـسـ علي حـسن) أتـقـدم لـكن بهـذا الـتـظلم
تـتالية بحـقي غيابيـاً .. فمنذ وقوعي مـريضا بشكل بـسبب اإلجراءات ا
مــفــاجئ يـوم 2018/1/22 وحــتى االن  نـقــلي من دائــرتي ألسـبـاب
اجـهلها  وتفجر على اثرهـا الصراع بيني وب دائرتي  وكونك وزيراً
فـإنك مـحـاط بـآراء للـمـدراء  ولـكن كن مـفيـداً عـلى األقل سـمـاع الراي
ـاضيـة  ولكن قـابلـة مـعالـيـكم منـذ الـسنـة ا االخـر  ولـقد كـتـبت طلـبـا 
دائـرتي كـانـت تـخـشى هـذا الـلـقـاء  فـضـاعت فـرصـة ثـمـيـنـة لـتـوضـيح
حـقائق كثيرة .. بعد نقلي الى جامعة الكرخ  إبالغي وخالل إجازتي
ـدة شـهرين ـرضـيـة بـان دائرتي والـوزارة سـحـبت يـدي من الـوظيـفـة  ا

إلجراء حتقيق في موضوع ما زلت أجهله حلد كتابة هذا التظلم .
ارسة اطـلب من مـعاليـكم إيقـاف اإلجراءات بـحقي حلـ عودتي الـى 
عــمـلـي  وإجـراء اَي حتــقـيق حــول اَي مــوضـوع تــشـاءون  وانــا عـلى
اسـتعداد كامل لتـوضيح الكثير من احلـقائق  خصوصاً وان كل االمر

يخص الشأن العام وليس فيه شاناً شخصياً .
وتقبلوا فائق التقدير واالحترام 

 د. حس علي حسن
تدريسي في جامعة الكرخ للعلوم

ــواطن وقـــد اثــرت عـــلى مــبـــيــعــات ا
احملال الـتجاريـة التـي اصبح الـكساد
شعـاراً لـبعـضهـا وقـد حدثت مـشادات
كالمـــيـــة وشـــجـــارات بـــ اصـــحــاب
احملال واصـحاب البسـيطيات ويرى "
حـس علـوان" حالق / ان البسـطيات
غزت كل الشـوارع واالسواق وهو امر
يـدل عـلى ان الـبـسـطـيـات بـدأت عـهداً
جـديداً في مبـيعاتـها كبـدائل قوية عن
احملال الـتجارية فـهي تبيع كل شيء "
البس والــعـطــور ومـواد الــتـجــمـيل ا
واالحــذيـة والـعــاب االطـفـال واالدوات
الـريـاضــيـة ومـتــطـلـبــات اي مـنـزل او
حاجة اي مواطن ولم يبق اال ان تبيع
ــواد الــغــذائــيــة تــلـك الــبــســطــيــات ا
لـــتـــكـــتــــمل الـــصـــورة ! وقـــد صـــارت
البسـطيات تـمتـد وتمتـد حتى وصلت
ـــنـــاطـق الـــســـكـــنـــيـــة والـــقــرى الى ا
واالريـاف . وقد اخـذ التجـار يبـتكرون
ـعـروضـة ويـسافـرون الى احلـاجـات ا
دول صـنــاعـيــة كـثـيــرة من اجل شـراء
ــواد الـتي تــعـرض في الــبـســطـيـات ا
ـعـروضـة هو ـواد ا ولـكن مـا يـعـيب ا
انــهـــا غــيــر صـــيــنــة وغـــيــر مــتـــيــنــة
واطن ولـو ان اولئك وتنـقصـهـا ثقـة ا
التـجـار قامـوا بإنـتـاج مواد وحـاجات
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انتـشـرت الـبـسـطـيـات في كل مـكان بـالـشـوارع وعـلى االرصـفـة وفي االسـواق كـمـا تعـددت مـبـيـعـاتـها
ومعروضـاتها  ويـقول مواطـنون / ان البـسطيـات صارت تنـافس احملال التجـارية البل انهـا غطّت على

بيعات االخرى كل ا

رصـينة وقـوية وزيـدت اسعارهـا قليالً
لـــكــان ذلـك افــضـل لــلـــجـــمــيـع ويــأمل
ـواطنـون في ان يحـصلـوا على مواد ا
وحــاجـــات والــبـــســـة جــيـــدة وكل مــا

ـواطن حسـ رسول كاسب  واوضح ا
/ ان الـبسطـيات بدأت عهـداً جديداً في
مـبيـعـاتهـا واخذت تـؤثـر على مـبيـعات
اآلخــــرين مـن خالل مـــــا تــــعـــــرضه من
بـضـائع بسـيـطـة وجـمـيلـة ومـتـيـنة في
بـعض االحــيـان واالهم انــهـا رخــيـصـة
الـــســــعـــر ! وهـي امـــور تـــضــــاعف من
مـبيـعـات الـبـسطـيـات وتـزيـد من اقـبال
ـواطن يـبـحث دائـماً الـنـاس عـلـيـهـا فـا
االرخص واالنـسب ومـا يـحـتـاجه فـعالً
في بيته  ,وانتشـرت في اآلونة االخيرة
بسـطـيات تـبيع "احلـاجـة بالف ديـنار "
ومـثل هـذه الـطـريقـة اسـتـقـطبت اآلالف
واطن الـذين يرون في البضائع من ا
ـعـروضـة بالـبـسـطـيـات اشـيـاء جـيدة ا
ـــواطن كــمــا يــقــول " ــنــزل وا تــنــفع ا
سـاجد عـلي " عـامل / مضـيـفاً الـقول /
ان هـنـاك اشـيــاء كـثـيـرة ومـتـنـوعـة في
الـــبــســطــيــات وهي رخــيــصــة ويــزداد
االقـبـال عــلـيـهـا من قــبل اجلـمـيع االمـر
الـذي جـعـل مـبـيـعـاتـهـا تـسـجل ارقـامـاً
جـــيـــدة وخــاصـــة تـــلك الـــبــســـطـــيــات
ــوجـودة في الــشـوارع الــتـجــاريـة او ا
ناطق الشعبـية وهو امر ملفت للنظر ا
. وقد اسـتقـطبت الـبسـطيـات كل انواع
البـضائع وهي تـعرض كل مـا يحـتاجه
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ــواطـن وهــذا االمــر سـوف يــحــتــاجه ا
واد واطن عـلى تلك ا يـزيد من اقبـال ا
وسوف ينعش سـوق البسطيات افضل
من الــفـتــرة احلــالــيــة .. ومع هــذا فـأن
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ن ـواطن " ا ـوضـوع ادنـاه بـعث به ا ا
طارق " من بـغداد / االعـظمـية / يـتناول
فيه إنطباعاته عن الكهرباء وإستقرارها
وربـط إستـقـرار الـكـهـربـاء بـإسـتـقرار كل
ـوضـوع ـواطن هـذا ا االمــور ويـبـتـد ا
بالقول / منذ سـنوات ونحن نتقلب على
حــجــر من احلـر ونــعــاني كــثـيــراً اثــنـاء
الــصـيف وفـي الـشــتـاء ايــضــاً فـاحلــيـاة
احلـالـيـة كـلهـا تـعـتـمـد عـلى شيء اسـمه
نـزل كلها الكـهرباء حـيث تعمل اجـهزة ا
عامل على الـتيـار الكـهربائي وتـشتـغل ا
عــلى الــكــهــربــاء ويــعــتــمــد احلــرفــيــون
ــــهن احلــــرة بـــصـــورة او واصـــحـــاب ا
بأخرى على الكهرباء النها تدخل في كل
الــتــفـاصــيل وحــتى عــمــال الـبــنــاء عـلى
ـثال يـعـتمـدون في الـغـالب على سـبـيل ا
الــكــهـــربــاء في بـــعض االعــمـــال كــقــطع
ـاطورات) لرفع السـراميك او تشـغيل ( ا
ـواد االنشـائـية الى الـطـوابق االخرى , ا
ومـعـضـلـة الكـهـربـاء في الـعـراق اصابت
ــــواطـــنــــ بـــالــــيـــأس مـن مـــحـــاوالت ا
اصالحـهـا واسـتـقــرارهـا والـسـبب انـهم
انتظروا خـمسة عشرة سـنة او اكثر منذ
عهد النظـام السابق ولم تتغـير الكهرباء
ومـازالت القـطوعـات والبـرمجـة وتذبذب
عضلة التي لم التيار شواهد على هذه ا
ـواطن مـنـذ سـنـوات تــنـته و ولم يـنـعم ا

بكـهـرباء تـديـر له جـهاز الـتـكـييف لـيـنام
مــطـمـئن الـبـال الى الـصـبـاح  ,ولم يـنـعم
بـإســتـحــمـام كـامـل في يـاه ســاخـنـة ولم
يــشــهــد حــفالً هــو وعــائــلـتـه في ســهـرة
جميـلة دون إنقطـاع الكهرباء  ,وال يوجد
في العـراق مواطن ال يـعتـمد عـلى مولدة
ـولدة اخلـاصـة به في اي عمل احلي و ا
ـنـزل  ,ال بل ان او مـنــام او جـلـوس في ا
ـواطن يــدفع رسـوم الــكـهــربـاء وهـو ال ا

يـنـعم بـهـا كـامـلـة ! ويـزيد
الــــطــــ بــــلــــة انـه يــــدفع
ـولـدات مـبـالغ الصـحـاب ا
خلـطـوط ذهــبـيـة وفــضـيـة
ونــحــاســيــة ! وإســتــقـرار
الـكهـربـاء على مـدار الـيوم
الــــواحــــد ســـــوف تــــوفــــر
لـــلــمــواطـن راحــته اوالً في
ــا مـــنـــزله وإســـتـــعـــمــالـه 
ـنـزل من اجـهزة يـحـتـويه ا
ـــيـــاه الـــبــاردة ويـــنـــعم بـــا
ــــوســــمــــ واحلــــارة فـي ا
ويـنام مـرتـاح البـال ويذهب
الى عمله وهو واثق من انه
سوف يعمل بدون منغصات
 ,وسوف يتمكن صاحب
نـــحل الـــتــصـــويــر مـن طــبع
الــــصـــور وســـوف يــــتـــمـــكن

(الضّالع) من اصالح اطـارات السـيارات
بـسـهـولـة  ,وسـوف يـعـمل احلـداد بـآالته
بسهولة واالمر ينطبق على كل االعمال ,
وإسـتـقـرار الكـهـربـاء يعـني إسـتـقرار كل
شيء في الـعـمل والراحـة واالجنـاز لذلك
البــد من الــعـمل عــلى اصـالح مـنــظــومـة
الكهرباء في اول االمر واعتبار الكهرباء
الـلـبـنـة االولى فـي البـنـاء واالعـمـار وفي

رأيي الـــــشــــخــــصي

انـنـا لن نـحـتـاج الى إسـتـيـراد مـحـطـات
كهرباء كثيرة وحاجتنا الفعلية الى عدد

ا هو موجود لدينا . بسيط اضافة 
ـــواطن يــــحـــلم بــــإســـتـــقـــرار ومــــازال ا
الـكـهربـاء لـكي يكـون هـو متـقِـراً وما زال
ــعـضـلـة اجلـمـيع يــرنـون الى حل هـذه ا

قريباً خدمة لكل العراقي . 
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الـبـسـطيـات صـارت تـشكل جـزءاً مـهـماً
ــر من امـامــهـا من حــيـاة كل مــواطن 
ــعـروضـة وه ويـتــفـرج عـلـى الـضـائع ا

حتماً سوف يشتري . 
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من ال يشكر الناس ال يشكر الله 
من األشياء التي حتيي اخلير في
اجملـــتــمـع وتـــزيـــد في الـــعـــطــاء
واإلحـســان بـشــكل كـبــيـر" ثــقـافـة

الشكر لالخرين ''
هي كـلــمـات نـقـولــهـا او نـكــتـبـهـا
ن سـاعـدنا تعـبـيراً عن االمـتـنان 
وان قصرت تلك الـكلمات تظل في

النفوس و في الذاكرة .
ويـشـير عـلمـاء إلى أن " اجلـميل "
الذي يقدمه الناس لنا في كل يوم
أكـــــــثـــــــر من أَن يـــــــحـــــــصـى من
ــــــســــــاعـــــدات والــــــنــــــصــــــائح ا
واجملامالت وهذا اجلميل ينبغي
أن نَرد عَليه بالشكر حيثما وُجد 
وعـند مـراجعة ثـقافـتنـا احلاضرة
نالحـظ أن أبـــجــــديـــات الــــشـــكـــر
والثنـاء ب األفراد قـد تكون شبه
مــفـــقــودة أو قـــد تــراهـن عــلى أن
شـخــصـاً لم يـشـكــر ولم يـثن عـلى
شــخص مـــنــذ فــتــرة طــويــلــة من
الزمن واعتاد الـبعض على جبلة
شكر الله ثم من هم أصحاب قرار
ادي ـستـوى الشـخصي وا على ا

واإلداري ولـكن أن تـشـكـر زمـيـلك
في الـــعــمل أو صــديــقك أو أخــاك
على صنيع قدمه لك أو تُثني على
مــلـبـسـه أو سـيـارتـه أو مـنـزله أو
مـــنــطـــقه اجلــمـــيل فـــهــذا قـــلــيل
فـأصبـح مـعظـم الـناس ال يـأبه أن
يــقــدم صـــنــيــعـــاً آلخــر أو يــفــرح
بامتالك شيء يـرغب التباهي فيه
ألن مــعــظم الـــنــاس لــيس لــديــهم
ـنـاسب لــلـتـقـديـر الــذوق الـعـام ا
لـكـنـهم جــاهـزون لـتـوجــيه الـنـقـد

لآلخر .
ومن هذا الباب انا اشكر الدكتور
عبد االمير الفيصل واعتذر له في
نـفس الــوقت لم اقـصــد ان انـسى
ـا النه شـكـره سـقط سـهـواً او ر
فـي مــــوضع الـــــقــــرب الـــــقــــريب
جتـــاوزته كــــلـــمـــاتي بــــالـــشـــكـــر
والعرفان اللذين وان نطقت بهما
في حـيـنهـا او مابـعدهـا لن يكـونا
قـاصـرين في رد اجلـميـل فقط بل
وعـــــاجــــزان عـن تــــقـــــد كل مــــا
تــتـزاحم به قــريـحـتي من كــلـمـات
اطـراء وثـنـاء واحـتـرام السـتـاذنـا

الــكــبــيــر الــدكــتــور عــبــد األمــيــر
الـفـيـصل ال اعـلم كـيف نـسـيت ان
اشكـره اثناء كلـمتي التي القـيتها
في مـهرجان قـسم الصـحافة كـلية
االعالم ال اعـــلم كـــيف نـــســيت ان
ـشـرف على مـشروع اذكـره وهو ا
ـــركـــز تـــخـــرجي الـــذي حـــصـــد ا
الـثـاني في مـهـرجـان الـقـسم عـلى
مـسـتـوى مـشاريـع الـتخـرج ورغم
كل مـا بــذله من جـهــد مـعي ورغم
تعاونه معي و مساعدته لي والى
هــذه الـلـحــظـة انـني الــوم نـفـسي
النــنـي نــســيـــته وال انـــسى كــيف
خــجــلت مــنه عـنــدمــا رايــته بــعـد
ــهــرجــان بــيــومــ او انـــتــهــاء ا

اكثــر.
فال تنـسى أن تقدم الـشكر إلى كل
مـن سـاعـدوك في حــيـاتك وكل من
قـدمـوا لك صــنـيـعـاً حـسـنـاً  وكن
مـــــبـــــادراً في قـــــول " شـــــكــــراً " 
واحـــرص عـــلـى أن تـــكـــون نـــوراً

ساطعاً يضيء للناس الطريق.
صابرين نوري
بغداد
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ـــقــاهي الــشــعــبــيــة في احــد ا
بــبــغــداد كــانت لــنــا وقــفــة مع
ــواطن "رعـد مــجـيـد " الــبـالغ ا
من الـعـمـر واحد وثالثـ سـنة
ويـعـمل في مـجـال الـبـنـاء وقـد
ــــواطن الــــيــــنــــا عن حتــــدث ا
طـبيعـة عمـله وهومه ومـشاكله
قـائالً/ اعـمل في مـجـال الـبـناء

منـذ اكثر من

دمــنــا نـتــعب ونــعـمـل في مـثل
هـذه الـظـروف فـإنـنـا نـسـتـحق
اجـوراً عــالـيـة وانــني كـأسـطـة
في الــعــمل اتــقــاضى مــبـالغ ال
بـــأس بــهــا تـــذهب كــلـــهــا الى
ـــصــاريف االخــرى االدويــة وا
واحلمـد لـله انـنا نـعـمل بـكامل
قـوتنـا وصـحتـنا ونـحن افضل
بــــكــــثــــيــــر مـن بــــعض الــــذين
يـــحـــتـــالـــون عــــلى اآلخـــرين ,
والـبــنــاء عـمـل جـمــاعي يــوفـر
لـــــــلــــــعــــــوائـل الــــــرزق احلالل
واسـتـمـرار عـمل الـبـنـاء يعـني
عــمل عـــشــرات الـــعــمــال اذ ان
اعـمال الـبنـاء مرتـبطـة بالصب
فـي الــــــــقــــــــوالـب والــــــــلــــــــبخ
والــــســــيـــــرامــــيك والــــكــــاشي
ـواد وتــأســيس الــكــهــربــاء وا
الـصــحـيـة والــصـبغ واحلـدادة
وعــمـل االبــواب والـــشــبـــابــيك
وعـمــال سـيـارات احلــمل الـتي
واد االنشـائيـة .. انها حتمـل ا
سلـسلـة مـتكـامـلة من الـعمل . 

مع اي مـــواطـن عـــلى الـــبـــنـــاء ثم
نـبـاشـر مــعه ثم نـعـود الى الـعـمل
اآلخــر وهـكـذا .. امــا اهم مـشــكـلـة
تـواجه عـامل الــبـنـاء في الـصـيف
فـــهي حـــرارة اجلــو والـــعـــمل في
درجـة حــرارة تـزيـد عــلى الـسـتـ
درجة حتت الشمس ولهذا نحاول
جاهـدين ان نخرج لـلعمل مـبكرين
حـتى انـنا اخـذنا نـبتـعد عن فـترة
االفـطـار من اجل ان نــكـمل الـعـمل
قبل اشتداد حرارة اجلو والعودة
نازل في حـ اخذ اآلخرون الى ا
يعملون بعد الغروب ليالً في بناء
نـازل مـستـعـينـ بـاالضواء من ا
اجل اجنـاز الـعـمـل قـبل مـنـتـصف
الـــلــيل وقـــلــة من الــعـــمــال الــذين
يـرغـبـون بالـعـمل لـيالً ألنه عمل ال
يـــنــاســـبــهـم ولــكـــنه ضــروري في
الــصــيف اذ ان اجــواء الــعــراق ال
حتـتـمل في الصـيف وخـاصة بـعد
السـاعـة العـاشـرة صبـاحـاً وحتى
وقت انتهـاء العمل اما عن االجور
الــعـالـيـة فـهـو شـيء طـبـيـعي فـمـا

وتــوقــفـه فــتــرة بــعــد اخــرى وقــد
حــاولت في هــذا اجملــال ان اعــمل
في عـدة امـاكن لـفـتـرة قـصـيـرة ثم
انتقل الى الـعمل اآلخر حتى يظل
الـعـمل مـسـتـمـراً صـحـيح ان هـذه
اخلـطوة تزعـج الزبائـن واصحاب
الــدور عـنــدمــا اتـرك الــعــمل بــعـد
عـملي الـيومي
او ثـالثـــــــة ثم
اذهــــــب الــــــى
عــــــمـل آخــــــر
لـــــــــيــــــــوم او
يـــــــومــــــ ثم
اعـــــــــــود الـى
الــعـمل االول
ولـــــكن هــــذه
الـــطــــريـــقـــة
تــضـمـن لـنـا
اسـتـمـراريـة
الـــــــــعـــــــــمل
وحــــــــــــــــتـى
ونــــــــــــــــحـن
نعمل نتفق

خـــمس عــشـــرة ســنــة وهـــو عــمل
مـتعب يحـتاج الى الـقوة والـصبر
وحتـمل االجـواء ولـكن مـا عـسـانا
ان نــــــفــــــعـل فـي هــــــذه االوقــــــات
العـصـيبـة الـتي حتـتاج فـيـها الى
شـكـلة العـمل والـعيش الـكـر وا
االســاســيـــة الــتي تــواجــهــنــا في
عـمـلـنـا هي عـدم اسـتـمـرار الـعـمل

ـــة هــذا أضـع بــ أيـــديــكم الـــكــر
اخلـطـاب  وأنـا عـلى ثـقـة سـأحظى
بـالـتـفـاتـتـكم اإلنـسـانـيـة  كـونك يـا
سـيــدي الـكـر تــتـولى مـســؤولـيـة
عامة وكلـكم راع وكلكم مسؤول عن
صطفى (ص)   رعيته كـما يقـول ا
ولـكم مـواقف مـشــهـودة ال يـنـكـرهـا
احــد  بـل يــشـــهـــد لــهـــا الـــقــاصي
والــدانـي  حــيث تــســـعــون دائــمــا
لالرتـــــقــــاء بــــالـــــعــــمـل وفق أسس
صــحـــيــحــة  األمــر الــذي يــلــمــسه
اجلـمـيع  مـثـلـمـا يـشـعـر به احلـاج
ـــعـــتــــمـــر من خالل الــــتـــحـــسن وا
ـقدمة له اثناء ضطرد لـلخدمات ا ا

قدسة. موسم الشعائر ا

وقـضــيــتي تــتـلــخص كــوني امـرأة
طـاعــنــة في الــسن ابـلغ مـن الـعــمـر
(74) عـامـا فانـا من مـواليـد بـغداد
 1944 ومـــا أزال مــنـــذ عــام 2004
اقــدم عــلى قــرعـة احلـج لـعل اؤدي
الــفــريــضــة قــبل ان ارحل عن هــذه
الـدنـيا الـفـانـية  لم ادخـر جـهدا او
مـــاال طــوال 14 عـــامـــا لـــتـــحــقـــيق
امـنـيـتي في اداء احلج وزيـارة قـبر
الـــرســول (ص) ولـــكن بال جــدوى 
ــرة الـوحـيـدة الـتي لم اقـدم فـيـهـا ا
على القرعة انفقت فيها ما ادخرته
لــكـي ازوج ولــدي الــوحـــيــد  هــذه
الـســنـة قــدمت عــلى الـقــرعـة وهي
ا  فلم يعد في فرصتي االخيرة ر

ـستنـصرية/ الى ان طـلبة ـواطن " حسن طاهـر" من بغداد /ا يشـير ا
ـعـظم يـبقـون  في الـكافـتـريات ـوجـود في باب ا الكـلـيـات في اجملمع ا
ـوجودة بـالـكافـتـريات الـقريـبـة وهم يتـنـاولـون االفطـار ولـعب االلعـاب ا
وهـو امر سـلبي حـيث يفـترض ان يـكون هؤالء فـي قاعاتـهم ودروسهم

طاعم .  ال في ا
الــعـــمـــر ســـنـــوات تـــرجتى ولـــكن
ــفـاجــأة ان تــســاويت بــاحلظ مع ا
احـفـادي من مـوالـيـد الـتـسـعـيـنات
وهي قسمة غير عادلة والسيما ان
الهيئة استثنت االعمار الكبيرة من

اجراء القرعة ..
لــقــد حــاولت يــاســيــدي الــكـر ان
اقــــابــــلــــكـم واخــــبــــروني انــــكم ال
ـواطـنـ وذلك الطـالب تــقـابـلـون ا
سـاواتنا مع كـبار السن واقراني 
فـي اجـراءاتـكم والسـيــمـا انـني قـد
خدمت بلدي بـاخالص وكفاءة اكثر
من  35عـامـا في الـوظيـفـة مـدرسة
ـادة الـتـربـيـة الـديـنـيـة  ومـعـاونة

درسة متوسطة .
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ــواطن " سـالم غــا " من مـحـافــظـة الـبــصـرة / اجلـنــيـنـة / يـنــتـقـد ا
موضـوع العمـالة االجنبـية ويقول / يـعاني شبـاب البصرة من الـبطالة
االمـر الـذي اثـر عـلى حـيـاتهـم اليـومـيـة في حـ نـرى ان هـنـاك عـمـالة
اجنـبية كثيـرة تعمل في البـصرة في مجال الـبلدية وفي مـنشآت النفط
ـوانـئ وغـيـرهـا والبـد من االلـتـفــات االى الـشـبـاب الـذي يـعـاني وفي ا

كثيراً . 
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ـــواطن "فــؤاد عــبـــاس" من بــغــداد / الــكـــســرة / مــوضــوع يــطــرح ا
استقطاعـات رواتب الشهداء ويـقول / ان عائلة اي شـهيد حتتاج الى
كل دينـار تتـقـاضاه من راتب الـشهـيـد وخاصـة الوالـد الـشهـيد وبـقاء
االبنـاء صـغار الـسن والـغريب ان االسـتـقطـاعـات تشـمل تـلك الرواتب
وهو امر غـير مـعقـول .. اذ البد من انـصاف عـوائل الشـهداء الذين ال

معيل لهم سوى الراتب كل شهرين . 
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ـواطن " طه احـمد " من بـغداد / الـنعـيـرية/ مـوضوع اجـبار يتـناول ا
منتسبي الشركـات والدوائر ( اخلاسر) كما تـسميهم وزارة الصناعة
ويقول / رغم اجبار العامل على التـقاعد اال ان رواتب التقاعد قليلة
نتـسب وان تلك الشركات جداً وان مراجعات التقـاعد اربكت حياة ا
كـانت رابــحـة وبـهــا كـوادر عــلـمـيــة مـتـخــصـصــة ولـكن طـمـع الـبـعض

باالستفادة من االستيراد قضى على تلك الصناعات . 
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تفتـقر محـافظات اقـليم كردسـتان الى شرطـة النجـدة النهـرية وانعدام
ناسبات تشهد بعض دني ففي ا وجود افراد االنقاذ التابعة للدفاع ا
ـناطق فـي كردسـتـان حـاالت غـرق في االنـهـر وبـاالخص في مـنـطـقة ا
اسـكـي كـلك حــيث نـهــر جــار وهي مـنــطـقــة سـيــاحــيـة يــتـجــمع فـيــهـا
الـسـائـحـون وحتـدث حـاالت غـرق ولـكن لــيس من مـنـقـذ لـهم واحـيـانـا
البعض من الـذين يعـرفون السـباحة يـتطـوعون النقـاذ الضحـايا وعلى
االغلب بـعد ان ان يـصبح الـغريق فـاقدا حليـاته الن ال وسائـل لالنقاذ
لـديـهم وال زوارق  لــيـتـمـكــنـوا من الـوصــول الى الـضـحــيـة في الـوقت

وضوع باحلسبان. ناسب . ندعو اخذ هذا ا ا

ـوظـفـات قـبل ســنـوات انـدفــعت ا
ـعـلـمات) ـدرسـات وا وخاصـة ( ا
على شراء الـذهب وانتعش سوق
الــصـــاغــة بـــفــضـــلــهـن نــتـــيــجــة
بـــحــبـــوحـــة الـــعـــيش والـــرواتب
اجملــزيـة الـتي كنّ يـتــقـاضـيـنـهـا ,

وبـــــــعــــــــد مـــــــرور
سنوات قلّ االقبال
عـلى شـراء الـذهب
وزالــت حــــــــــــــــمـى
شــرائه كل شــهـر !
بــعـــد ان ارتــفــعت
االســــــــــــــــعـــــــــــــــار
وااليــــــــــجــــــــــارات
وزادت تــــكــــالـــيف
الـــــــــعـــــــــيـش ومع
ظــــهــــور تــــقــــنـــ
صـاريف وفرض ا
الــرســوم نــتــيــجـة
االزمـة النـفطـية لم
ـــوظـــفــات تـــعـــد ا
يـــهـــتــمـن بـــشــراء
الـــذهـب وال حـــتى
شاركة (بالسلف ا

) الـــشـــهـــريـــة بــعـــد ان تـــغـــيــرت
االحـــوال وعُـــدن مـــرة اخـــرى الى
نقـطة البدايـة من جديد .. ويـفتقد
الــصــاغـة ايــام الـعــز حــيث كـانت
ـوظــفــات يـقــفن بـأعــداد كـثــيـرة ا
لشـراء الذهب وتـخزيـنه بجزء من

رواتــبــهن الـعــالــيـة آنــذاك .. وقـد
انــقـــلـــبت الــصـــورة اآلن واخــذت
ــوظــفـات يــبــعن الــذهب بــعض ا
لـلــتــغـلب عــلى مــصـاعب احلــيـاة
ومـواجــهــة الـغـالء ومـســتــجـدات

العيش . 

ان األيــام والـــشــهــور والـــســنــوات
راحت تـــــــمـــــــضي  وحـــــــلـم احلج
يــتالشى شـــيــئــا فــشـــيــئــا  حــيث
ضـاقت فـسـحـة األمل  وقـررت بـعد
االسـتعـانة بـالله عـز وجل أن اطرق
بابكم عبر منبر الصحافة كي يصل
صـوتي ألـيـكم  بـعـد ان دب الـيأس
في نفـسي  فان وافقـتم جزاكم الله
عــنــا خــيــر الــدنــيــا واآلخــرة  وان
رفــضـــتم فــان لــله بــابــا مــشــرعــة..
ساطـرقهـا ليل نـهار لـيحـقق حلمي

.. فهو ارحم الراحم

واطنة ا
نزهت محمد مهدي العامري
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وظفات محال الصاغة بال اقبال من ا

محطة كهرباء


