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ـنــاسـبـات قـلــيـلـة جـدا اذ ان هـذه ا
اخلــيــرين وكــبــار الــسن يــعــمــلـون
دائــمــا عــلـى احــتــواء كل خــطــا او
تــصـــرف اهــوج ودائـــمـــا تــشـــهــد
غالـبيـة االعراس بـعض التـصرفات
ـكن الــغــريــبـة والــســلـبــيــة الـتـي 
جتـــاوزهـــا ســـريـــعـــا وفي رأيي ان
التوتر واالحوال النفسية قد تسهم
في تهـيئـة مثل تـلك االجـواء ويقول
عــلي جـاسـم لـفـتــة/ عـامل: انه رأى
شــجــارا عـنــد احــد الــشــوارع قـرب
قــاعـة لـالعــراس وان ذلك الــشــجـار
تــطـور الى ضـرب بــااليـدي وسـالت
دمــاء بــعض الـــشــبــاب الن احــدهم
وكـــان مــخـــمـــورا حتـــرش بـــفـــتــاة
والغريب ان الشجـار انتهى سريعا
وعــاد كل واحـد مــنــهم الى الـرقص
وهز االكتاف ومثل هـذه التصرفات
مـرفوضـة فـاالفراح واالعـراس تـقام
من اجـل الــــتـــــرفــــيـه عن الـــــنــــفس
واالحتفال باجواء جميلة ال حتويل
ــــنــــاســــبــــات الى مــــعــــارك تــــلـك ا
وشـجــارات. ان اغـلب الـذين الـتـقت
بـهم (الزمـان) اجـمعـوا عـلى ان تلك
ـــمـــارســـات مـــرفـــوضـــة جـــمـــلـــة ا
وتـــفــصــيـال وال احــد يــســـمح بــهــا

مــــالـــــيــــة مـن اجل عـــــدم االضــــرار
بـالقـاعة وكل هـذه الـشروط ال تـمنع
احـــيـــانـــا بـــعــــضـــهم من ارتـــكـــاب
االخــــطـــاء او االخـالل بـــالــــشـــروط
وغــالــبـا مــا حتــدث شــجــارات بـ
احملـتـفـل انـفـسـهم واتـذكر انه في
ـــــرات شــــاهـــــدنـــــا احــــد احـــــدى ا
شروبات واطن وهو يـحتسي ا ا
داخل الـــقــــاعـــة فـــاخــــرجـــنـــاه الى
ـشـروب اخلـارج وتـبـ انه ادخل ا

داخل (رضاعة الطفل).
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ـــواطن عــلي عــبــاس من مـــحــافــظــة ديــالـى/ اخلــالص يــطــرح ا
موضوع حاجة االحياء التي بـنيت حديثا الى اخلدمات وخاصة
اء اليهـا بصورة صحيحة حيث ان التبليط وايصـال الكهرباء وا
واطـن انـفسهم اخلـدمات التـي وصلت لتـلك االحيـاء بواسـطة ا

والبد من خدمات صحيحة.
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ـواطن ســامي احــمـد من بــغـداد/ احلــريــة الى تـعــيـ يـشــيــر ا
ـستـشفيـات للمـمارسـة واالستفـادة. لكن ما االطـباء اجلدد في ا
يـحـصل االن هـو تـرك اولـئك االطـبـاء لـوحـدهم وهم بـحـاجـة الى
خــبـرة لــذلك البــد من ان يـكــون اطــبـاء قــدامى مـعــهم.. من اجل

. واطن فائدتهم وا

ـواطن حـسـام طاهـر من بـغـداد/ االسكـان وجـود سكك ينـتـقد ا
ـنـازل واالحـياء ويـقـول لقـد حـان الوقت احلديـد حـتى االن ب ا
ـيـة من مكـانهـا احلـالي وانشـاء مـحطـة حديـثة لنـقل احملـطة الـعا
دينة او انشاء جسور وانفاق واحاطة طريقها باالسالك خارج ا

نع احلوادث. العالية 
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ـواطـن حـسـن كـامل ـعــقل يــطــرح ا من مــحــافــظـة الــبــصــرة/ ا
مـوضوع مـينـاء الفاو الـكبـير ويـقول البد من اسـتكـمال بـناء هذا
شـروع احليـوي ليكـون للعـراق مينـاؤه اخلاص وعدم االعـتماد ا
عـلى دول اجلـوار بـنــقل الـبـضـائع عــبـر الـبـحــار واعـتـبـار االمـر

حيويا الهالي البصرة.
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ـواطـن حـســ جـواد من بــغـداد/ مــديـنـة الــصـدر الى يـشــيـر ا
موسـم االمطار الـقادم ويـقول هل  االستـعداد من قـبل الدوائر
اخلدمـيـة للـموسم والسـيـما ان االرصـاد تـقول ان هـنـاك كمـيات
كــثـيــرة من االمــطــار ســوف تـتــســاقط عــلى الــعــراق خالل هـذا

الشتاء.
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ـواطن ــوضـوع ادنـاه بــعث به ا ا
غـسـان محـمـد من بغـداد/ الـشعب
واطـن من يـتنـاول فيه مـعانـاة ا
دفع اجــور نـقـل ابـنــائــهم الـطالب
واطن موضوعه بالقول ويبتد ا
مــنــذ ســنــوات قــلــيــلــة ونــتــيــجـة
ــتــردي اصــبح لــلــوضع االمــني ا
لـزامــا عـلى كل عـائــلـة عـراقـيـة ان
تــرسـل بــنـــاتـــهــا وابـــنـــاءهــا الى
ــعـاهــد او حـتى الى الــكـلــيـات وا
ــدارس بـــخــطــوط نـــقل خــاصــة ا
وتشهد هـذه العمليـة رواجا كبيرا
ب اصـحاب السيـارات والعوائل
واطن الذي لديه سيارة خاصة فا
صار ينقل خطوطاً لنقل الطالبات
لـقـاء مـبـلغ كـبـيـر كل شـهـر والـذي
لديه سيارة حافـلة صغيرة اصبح
يــجـمـع صـغــار الــطالب من احلي
ـدارس واالزقـة ويـذهب بـهم الى ا
وهـو امر اضـاف عـبئـا ثقـيال على
كل الـعـوائل النه ال يـوجـد بيت او
عائلـة دون ان يكون لـها اتفاق مع
سـواق الــســيــارات لــنــقل االبــنـاء
وهــــذه االجــــور الــــتـي تــــدفع الى
الـسـواق صـارت ترهق مـيـزانـيات
ثال عـائلة الـعوائل فعـلى سبـيل ا
تـدفع اجـورا لـبـنـتـهـا الـتي تـذهب
الى الــكـلـيـة ومـثــلـهـا الى ولـديـهـا
درسة للذهاب اما الى الـكلية او ا
وكذلك خط لنقل الصغار وهو امر
مـــكـــلف حـــتى وان كـــانت االســرة
تـــــدفـع خلط واحـــــد فــــــهـــــو عبء

ـصـاريف الــكـثـيـرة مـضــاف الى ا
حيث اصبحت العوائل تدفع اكثر
ا تتسلم من رواتب وحتى اكثر
ـــا يـــحـــصل عـــلــيـه الــعـــامل او
ـــــــهــــــنـــــــة وصــــــارت صـــــــاحب ا
مــسـتـجــدات احلـيــاة اجلـديـدة ان
تــــدفع الــــعـــــائــــلــــة اضــــافــــة الى
مـــصــاريـــفـــهــا الـــيـــومــيـــة اجــور
الـــدروس اخلــصــوصــيــة ورســوم
ولدة وان تدفع اء وا الكهرباء وا
اجـــــورا لــــــلــــــمــــــراجــــــعــــــات في
ــســتــشــفــيـــات واجــورا لــلــنــقل ا
واجورا لـلدواء وصـار على بعض
العوائل ان تـدفع اجورا لالنترنت
واجورا لـبطـاقات شـحن الهواتف
واصـبح لـزاما عـلـيـهـا ان تـشـتري
خــزانـات مــاء اضـافــيـة ومــضـخـة
ـاء ومـضـافا الـيـهـا هذه لسـحب ا
ــــرة اجــــور نـــــقل االبـــــنــــاء الى ا
دارس بدورها ال تكف دارس وا ا
طـالب تبرع بالـف دينار لكل عن ا
طـالب وجـلب سـنـدانـة زرع وجلب
ستائـر و و و.. واصبحت الـعائلة
حتـلب من كل اجلهـات ال من جـهة
واحـدة وكـان الـلـه بـعـون الـفـقـراء
ـعنية ان تقوم كان على اجلهات ا
هي بـنقل الـطالب من البـيوت الى
ـدارس مثـلمـا هو الـكلـيات والى ا
مـــعـــمـــول به فـي كل دول الـــعـــالم
حـيث ان نـقل الــطالب مـهـمـة تـقع
عـلى الـدولة ال عـلى الـعـوائل التي
تـشــتـري الــقـرطــاسـيــة وتـشــتـري

واطن فـؤاد محمد من بغـداد/ حي اور مشاكل تسجيل يطرح ا
الــســيــارات وعــمـلــيــات الــبـيـع والـشــراء الــتي تــخــضع لــرسـوم
واطن في دوامات كثيرة وغرامات وضرائب االمر الذي يدخل ا
واطن من مسائل والبد من تسـهيل تلك االجـراءات لكي يرتـاح ا

راجعات والرسوم. ا
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شكـا مواطـنون من مـختـلف مناطق
بــغــداد من مــواكب االعــراس الــتي
تـقـطع الـشـوارع وتـسـبب احلوادث
والـــشــجـــارات في اغـــلب االحـــيــان
وقـالــوا في احـاديث لـ (الـزمـان) ان
مــواكب ســيـارات االعــراس تــســيـر
ــسـاريـن االمــر الـذي بــالــشــوارع 
يــقــطع الــســيــر ويــسـبـب االزدحـام
الـــشــــديــــد واوضح ايــــاد عــــبـــاس
(كـــاسب) ان مـن يــريـــد االحـــتـــفــال
بـــالـــزواج عــلـــيه ان ال يـــؤثـــر عــلى
االخـرين فـكم من زفـة عـرس قـطـعت
الـــشــوارع وســـبــبت اصـــطــدامــات
بـاجلـمـلـة وهـو امــر سـلـبي يـتـعـلق
بــــالــــتــــصــــرف الـالئق وبــــصــــورة
حــضــاريــة ثم ان مــا تــفــعـلـه زفـات
االعـراس من قـطـع لـلـطـرق مـخـالـفة
صريـحة لقوانـ السيـر لذلك يجب
االلتزام بالسيـر النظامي وبالهدوء
وعـدم التـسـابق ومزاحـمـة االخرين
والــتــســبـب بــحــوادث بـــاجلــمــلــة.
واوضـح طــارق يــونس/ مــعــلم: ان
ـــنــاســبـــات تــتـــحــول الى بـــعض ا
مشادات كالمـية تتطـور احيانا الى
عـراك واشـتــبـاكـات بــااليـدي ومـثل

واطن وتتم ونقوم بعرضها على ا
عـــمـــلــيـــات الـــشـــراء بــالـــنـــقــدي او
بــاالقـسـاط الن هـنـاك هـواتف غـالـيـة
وال يـســتـطــيع اي كــان من شـرائــهـا
وهناك هواتف مستعملة باالت نقوم
بـعـرضــهـا لـلـراغـبــ وهي بـأسـعـار
منـاسبة ولكـنها لـيست مرغـوبة عند
الــزبـائن الســبـاب كــثــيـرة اولــهـا ان
اجـــهــزة الــبــاالت من مـــنــاشئ غــيــر
مـعـروفـة بـالـعـراق او بـطيـئـة الـبـيع

ـشتري واكثر عند عـرضها من قبل ا
ــتـوفـرة لــديـنــا هـنـا من ـوديالت ا ا
ـــعـــروفـــة في الـــعـــراق ـــوديـالت ا ا
ويـقـبل علـيـها الـزبـائن كثـيـرا لتـوفر
ادواتــهــا االحــتــيـــاطــيــة وســهــولــة
ـة اصالحــهــا امــا األجــهــزة الــقــد
والــتــقــلــيــديـة والــتي أصــبــحت من
ــــاضي فـــهـي رخـــيـــصـــة جـــدا وال ا
يـلـتـفت الـيـهـا احـد واالقـبـال حـالـيـا
ينـصب على األجـهزة احلـديثة (اآلي
فون واآلي باد والكالكـسي) وغيرها
ـية ولكن اركـات التجـارية العا من ا
مـــا هــو مـــوجـــود االن في األســواق
اغلبه صناعة صينية كثيرة األعطال
مع انها غـالية جدا وتـستهوي هذه
األجـهـزة كــثـيـرا من الــشـبـاب الـذين
يحملـون جميعـهم مثل هذه األجهزة
الــذكـيــة وسـوق هــذه األجـهـزة رائج
جــدا حـــيـث يــقـــبل الـــشـــبــاب عـــلى
اســتــبــدال األجـهــزة احلــديــثــة فـور
نزولهـا الى األسواق كمـا ان أجهزة
الـهـواتف الـنقـالـة بـاتت هي األخرى
في مـتنـاول صـغار الـسن واالحداث

وغــالـــبــا مــا يـــرد الــيــنـــا أصــحــاب
ـة الـهــواتف البـدال األجــهـزة الــقـد
بــاخــرى حــديــثـة وفـي الــغـالـب فـأن
الــــكــــثـــــيــــريـن من صــــغـــــار الــــسن
ـراهقـ يسـيئـون استـعمـال هذه وا
األجــــهــــزة الــــتي وجــــدت خلــــدمــــة
االنـــســـان ولـــكن الـــبـــعض يـــحــاول
اإلساءة الى الـناس من خاللـها وهو
امـر يـدعـو لألسف وال يـتـعـامل كـبار
الــسن مع هــذه األجــهــزة احلــديــثــة
ة ولـكـنهم يـفـضلـون األجـهزة الـقـد
التـقليديـة لسهولـة استعـمالها وهي
ـطــلـوب مــنـهـا في تـفـي بـالـغــرض ا
الـــتــحـــدث واالتــصـــال الــســـلس مع
االخـرين وهــنـاك بــعض الـشــبـاب ال
يرغبون بتصـليح األجهزة ويقومون
ببيعها لـنا مع اول عطل يحصل بها
ولـذلك فـنـحـن نـشتـري تـلـك األجـهزة
ونــقـوم بـتـصــلـيـحــهـا وبـيــعـهـا الى
ــا ان هـذه الــراغـبــ بــشــرائـهــا و
األجهزة حساسة ورقيقة فهي تعطل
ـاركـات الـتـجـارية بـسـرعـة خـاصـة ا

قلدة من اإلنتاج اآلسيوي. ا

ــنــاطق بــبــغــداد كــانت في احــدى ا
ــــواطن (ســـرمــــدعـــبـــد وقـــفــــة مع ا
) البالغ من الـعمر  28 عاما احلسـ
وهــو صـاحب مــحل لـبــيع الـهـواتف
ـواطن الـيـنا احملـمـولـة وقد حتـدث ا
عن طـبـيـعـة عــمـله هـذا قـائال مـضى
عـليـنـا في هذا الـعمـل اكثـر من سبع
سنـوات ونحن نـقوم بـبيع الـهواتف
احملمولة التي نـشتريها من مندوبي
ـبـيـعـات اخلاصـ بـهـذه الـهواتف ا
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رة ناهج لقلتها وهذه ا الكتب وا
واطن الدفع خلطوط الـنقل ان ا
ــصـاريـف الـتي يـعــانــون كــثــرة ا
تستجـد على كل الناس وال يعرف
ــــواطـن كــــيف يــــســــرد كل تــــلك ا
ـصـاريف ومن اين يـأتي بـها اذا ا

كــانت االعــمــال مـتــوقــفــة وهــنـاك
كسـاد واضح وهناك بـطالة عـالية
جــدا بــ اوســاط الــشــبـاب لــذلك
واطـنـيـها على الـدولـة ان تـهـتم 
وان تـــعـــمـل عـــلى رعـــايـــة االســـر
ـتـعـففـة الـتي لم تعـد قـادرة على ا

مــواجـهـة هـذه االوضـاع من خالل
ايـــصـــال الــطـالب الى مـــدارســهم
بـخــطـوط نــقل مـجــانـيــة تـتــحـمل
الــدولــة كل نـــفــقــاتــهــا وان تــدعم
واطن برواتب مضـافة وقتية او ا
دائـمة كـرواتب من حصص الـنفط

او الـــضــــرائب وان تـــعــــمل عـــلى
مــراقــبـة االســعــار النــهــا الـســبب
االول في تــــذمـــر الــــنـــاس واعالء
صـوتـهم.. وهـذه االصـوات ال يـهم
الــدولــة ان تــســمـعــهــا حــتى وان

كانت عالية جدا.

تـعج اســواقـنــا بـانـواع عــديـدة من
ــعــامــلـة اخلــضــراوات والـفــواكه ا
كـــيــمــيـــاويــا اكــثـــر من الالزم لــكي
تــــنـــضج بـــســـرعــــة وبـــيـــعـــهـــا او

تـصديـرهـا الى العـراق.. ومـثل هذا
االمر فيه مضار كثيرة على الصحة
ـواطن بـآثـار الـعـامــة فـقـد ابـتــلي ا
االشـعـاعـات من مـخـلـفـات احلـروب
وتــلـوث الــعـراق جـراء
ـتـصـاعد من الـدخـان ا
حقول الـنفط واحتراق
الـغـاز الـطـبـيـعي هـباء
وكـذلك اثـار ومخـلـفات
ــــعــــامـل الــــتي تــــقع ا
وسط بـــــغـــــداد واثــــار
ــــــعــــــامل الـــــــورش وا
االهــــلــــيــــة ومــــعــــامل
الـــــطــــابــــوق وعــــوادم

الـسـيارات وفـوق كل هـذه يـسـتورد
البعض فواكه وخـضراوات معاملة
كـيمـيـاويا بـحيث تـؤثـر على صـحة
ــطـلـوب هــو مـنع .. ان ا ـواطــنـ ا
استيراد اي منتج مـعامل كيمياويا
من اجل نضـجه قـبل اوانه وفحص
كل اخلــــضـــراوات والـــفـــواكه قـــبل
دخــولـهـا الى احلـدود حـفـاظـا عـلى
واطنون صحة الـناس فقد عـانى ا
تلك االثـار كثيـرا وانتشـر السرطان
ـواد ــلــوثــات وا نــتــيــجـة وجــود ا
نـتهية الصالحية وما سرطنة وا ا
اكــثــرهـا فـي االســواق هــذه االيـام.
5 - بغداد  Š vHDB

ـنـاطق الـشـعـبـية ـة وفي ا في اكـثـر شوارع بـغـداد الـقـد
ـة مـنـهــا نـرى كــبـار الـسن وهـم في اوضـاع حـرجــة ومـؤ

فهـنـاك منـهم من يـفـترش االرض
ويـنـام فـيــهـا وهـنـاك مـن يـتـسـكع
ويــجــلـس عــلى االرض وغـــيــرهم
ن يـســيـرون بـبطء وال كـثـيــرون 
يـجـدون مـأوى او مــكـانـاً وهم بال
عـــمل او راتب تـــقـــاعـــدي وهــؤالء
يعـيـشـون علـى مسـاعـدات الـناس
لهم.. لذلك البـد للجـهات الرسـمية
ان تــعــتــني بـــهــؤالء ومن االفــضل
اوال بناء دور جديـدة للمـسن تقع
في مناطق جيدة وجميلة حتيط بها

االشجار والبـسات واقامـة دور الدولة فيـها اليواء هؤالء
عيشية الى شردين فيها فمنهم من دفعت به الظروف ا ا
ذلك ومـنــهم من قــست عـلــيه االيـام
فــتــشــرد او عــانـى عــقــوق االبــنــاء
ـعــامـلــة الـسـيــئـة مـن الـزوجـات وا
وايـــواء هــــؤالء مــــهــــمـــة يــــجب ان
تـضــطـلع بــهـا الــدولـة من اجل ان
يـكـون لــهم كـيــان مـسـتــقل بـراحـة
نفـسيـة وعنـاية تـامة واقـامة جـيدة
ـنام والـرعاية مع توفـر الطـعام وا
الـــصـــحـــيـــة بــــدال من الـــتـــشـــرد
والــتـســكـع والـتــســول في بــعض
االحيان.      »U³ł rN¹— -بغداد
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مركبات تزف عريساً في شوارع بغداد

تالميذ مدرسة في حافلة لنقلهم الى منازلهم

محل
 لبيع 
الهواتف
النقالة

/ مــوظف في وحتــدث زيــاد حــسـ
قاعة لالعـراس بقولـه: هناك شروط
لـتــأجــيـر قــاعـات االعــراس واعـداد
االحـتفـاالت بهـا واول تلك الـشروط
عـدم حـمل الـسالح الي كـان ومـهـما
كـانت االسبـاب والـشرط اآلخـر عدم
شـروبات الـروحيـة او عدم تنـاول ا
الـــســمـــاح الي شـــخـص مـــخـــمــور
بـالدخـول الى الـقاعـة كـما ان هـناك
تعـهدات خـطيـة اخرى يـوقع علـيها
العريس اضافة الى وضع تأمينات


