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ملاذا اوراسكوم؟
أكثــر من عالمـة اسـتفهـام وتـعجب
طـــــرحهــــا املــــواطـنــــون حــــول هــــذه
القــضـيــــة، ويف الــــوقــت نفــــسه لـم
يخفـوا سعـادتهم ـ نـظريـاً يف األقل
بـــاحلـصـــول علـــى خـــدمـــة اتـصـــال
حديثـة كانت مبثابة حلم يراودهم

لسنوات خلت.
عـــــادل نـــــاصـــــر )45 عـــــامـــــاً( وهـــــو
مـــوظف يف أمــانـــة بغــداد تــســاءل:
ملـــــاذا اوراسـكـــــوم وحـــــدهـــــا تــنفـــــرد
بـــــالعـمـل علـــــى تقـــــدمي خـــــدمـــــات
االتـصــال يف العـراق، مـع ان هنـاك
العديـد من الشـركات ذات الـسمعة
اجلـيــــدة يف مجــــال تـكـنــــولــــوجـيــــا
االتصــال. هل ان اسعـارهــا جيـدة؟
هل هـي شـــركـــة مـتـمـيـــزة يف عـــالـم
االتـصـــاالت؟ ويجـيـب هـــو بـنفــسه

كال ال اعتقد ذلك!!
ثــم ملــــــاذا ال تــتـــــــدخل احلـكــــــومــــــة
حلـمايـة املشتـركني الـذين اعتـبروا
انفـسهـم متـورطـني، واجبـروا علـى
االشتــراك يف هــذه الـشـبكــة النهــا
الــــــــــوحـــيــــــــــدة، والن الـعــــــــــراقـــيـــني
متعـطـشــون لهـذه اخلـدمـات الـتي
حــرمــوا مـنهــا إبـــان حكـم الـنـظــام
الـــســــابق.. ويــضــيف: انــــا وغـيــــري
نـرغب بـاستعـادة مبـالغ االشتـراك
التـي دفعـت مقــدمــاً إلــى الـشــركــة
مقــابل احلـصــول علـى خـدمــاتهـا،
لكـن الـعقــــد مع هـــذه الــشـــركـــة ال
يـتــضـمـن فقـــرة قـــانـــونـيـــة حتـمـي
املـــسـتـهلـك العــــراقـي وتــضـمــن له
حقـــوقه. وهـــذا مـــا أخـبـــرت به انـــا
شخــصـيــــاً مـن شــــركــــة أوراسـكــــوم

نفسها.
رشــــاد حـمـيــــد )28( عــــامــــاً ســـــائق
)تكــسي( قــال: ان خــدمــات شــركــة
عراقنـا متواضـعة قيـاساً بـاألسعار
املـرتفعـة الـتي تـستــوفيهـا الـشـركـة

لقاء هذه اخلدمات.
حـتـــى نـطـــاق تغـطـيـتهـــا محـــدود!
لكـن أكثـر األمـور الـتي تـثبـر تـذمـر

مـن منــا ال يحـتفـظ بـصــورة عن
طـفولـته؟ يف االغلب..تكـون هذه
الـصورة يف احلدائق العامة او يف
امـــاكـن االلعـــاب..حـيـث يجـتـمع
االطفــــال مـن اجتــــاهــــات شـتــــى
ولكن مـا يجمعهم هي الرغبة يف
احلصـول علــى املتعــة. ويف اغلب
املدن العراقية توجد مدن مميزة
لاللعـاب..امـا يف مـدينــة العمـارة
ـــــى هـــــذه فــمــمـكــن ان نــــطلـق عل

املدينة...مدينة االلعاب امليتة.
جولة سريعة

مع بـدايـة الـثمـانـينــات ... بنـيت
مـــدينــة العــاب الـعمــارة يف شــارع
ــــــــزو قــــــــرب كــــــــراج الــكـحـالء مـــن
القـــــدمي، حتــــــاذيهـــــا مـــن جهـــــة
الـيـمــني مقـبــــرة االنـكلـيــــز ومـن
جهــة اليـســار ملعـب شعبـي لكـرة
القـــدم، وخلفهــا بـســاتـني تغــطي
مــــــســــــــاحــــــــات واسـعــــــــة وتـعــــــــود
ــــــــات مـعــــــــروفــــــــة يف ــــــشـخـــــصـــي ل
احملــافظـة، امــا قبــالتهــا فتـوجـد
مجـمــوعــة مـن الــدوائــر ومـنهــا:
دائرة بـريد ميـسان، مـديريـة اثار
مـــــيـــــــــســـــــــــــان، دائـــــــــــــرة االصـالح
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الشركة على اجهزتها.
وقــال الـسـيــد حـنفـي: ان شــركـتـنــا
ستعـمل على حتـسني خدمـاتها يف
العـــــــراق، وانهــــــا ال تــــــألـــــــو جهــــــداً
لــتقـــــدمي أفـــضل اخلـــــدمـــــات إلـــــى

املواطن العراقي.

 C.P.Aهي التي أبرمت
العقد.

ويف الــشــركـــة العــامـــة لالتـصــاالت
والـبــريـــد أوضح لـنــا الــسـيــد عـبــد
الـسالم عبـد احلـسن معـاون مـديـر
شـــركـــة االتــصـــاالت بـــان الــشـــركـــة
ترتبط مع اوراسكوم بعقد لتأجير
االبـــراج واملـنـظـــومـــات وان سلـطـــة
االئــتالف هـي الـتـي ابـــرمــت عقـــد
العمل مع اوراسكوم وملدة سنتني.

وقـد قــدمت إلـى شـركـتنــا العـديـد
مـن الــشكــاوى مـن قـبل املــواطـنـني
وقــامت الــوزارة بتــوجيه إنـذار إلـى
الشركة بضرورة حتسني خدماتها.

املشتركني، بخالف اغلـب الشركات
الـعـــــــاملــيـــــــة األخـــــــرى الــتــي متــنـح

اشتراكاً مفتوحاً لعمالئها..
الوكالء أيضاً يشكون!

وأمـام احدى وكـاالت شركـة عراقـنا
قـالت لنـا الشـابة نـدى عبـد الرزاق
ان هــنــــــاك اخـــتالفــــــاً بـــني اسعــــــار
)الكـــارتـــات( الـتــي تعلـنهـــا شـــركـــة
عـــراقـنـــا وبـني األسعـــار الـتـي تـبـــاع
فـيهـــا مـن خالل وكـالئهـــا. فـــسعـــر
اقل )كـارت( حـددته الشـركـة بعشـر
دوالرات لــكــــنــــي اشــــتـــــــــــريــــتـه مــــن

الوكالء بـ11 دوالراً.
وأوضح لـنــــا احـمــــد حـمـيــــد )35(
عـاماً صـاحب مـكتب )ريف الـشام(
وأحـد وكالء شركة عـراقنا ان سبب
ارتفـــــــاع اسعــــــار )الـكــــــارتــــــات( عــن
األسعـار احملـددة مـن قبل الـشـركـة
يعـود إلـى أسـالـيب الـشـركـة وسـوء
تعـــاملهـــا مع الـــوكالء، فـــالــشـــركـــة
كــانـت تعــطي الــوكالء هــامــش ربح
مقـــداره 5% وهــــو أقل هـــامـــش ربح
متـنحه الـشــركــات لـــوكالئهــا، لـكن
الــشـــركـــة عـــادت لــتقلـص هـــامــش
الــــــــــربـح إلــــــــــى 3% ومـع حـــــــســــــــــاب
الـتـكــــالــيف يــصـبـح سعــــر الـكــــارت
مــســـاويــــاً للـــسعــــر املعلـن مـن قـبل
الشركة األمر الذي يضطر الوكيل
أو املــوزع إلــى رفع اسعــار الكــارتــات
بالـسعر الذي يـراه مالئماً ويحقق

ربحاً معقوالً.
غـيــــر ان محـمــــد الـكـبـيـــسـي احــــد
وكالء توزيع خطـوط شركة عراقنا
لـه رأي مـخــــتـلـف يف مــــــــســــتـــــــــــوى
اخلــدمـــة التـي تقــدمهــا اوراسكــوم
واسـعارهـا وانه يـراها جـيدة ويـجد
ان املقــارنـــة بيـنهـــا وبني الـشــركــات
الــتــي تعــمل يف دول اجلـــــوار غــيـــــر
مــوضـــوعيــة نـظــراً للـظـــروف غيــر
الـــطــبـــيعــيــــــة الــتــي تـــــــرافق عـــمل
الــشــركـــة يف العــراق خـصــوصــاً يف
اجلــــــانــب األمــنــي. ويـــضـــيف انــــــا
شخــصــيـــــاً اســتــمع لـلعـــــديـــــد مــن
شــكــــــــاوى املــــــــواطـــنـــني مـــن ســــــــوء
اخلدمـات التـي تقدمهـا اوراسكوم،
لـكــن املـــــــواطـــن يجـهل ان هــنـــــــاك
أسبـابا أمنية هي التي تعطل عمل
الـشـركـة فـالـشـركـة ال تـستـطيع ان
تتجـاهل اوامـر القـوات األمــريكيـة
حـيـنـمـــا يــطلـب مـنهـــا األمـــريكـــان
ايقـاف عـمل الـشـبكــة أو اضعــافهـا
يف مكـان ما بـالطبـع انا ال انـكر ان
املـــــواطــن هـــــو الـــــذي يــــــدفع ثــمــن

التوقفات التي تعانيها  الشبكة.
حتايل على املواطن

ويقـــول احـمـــد نـــاجـي )طـــالـب يف
اجلـــامعـــة املــسـتـنـصـــريـــة( انه مـن
الـطـبـيعــي ان يكـــون اداء الــشـــركـــة
بـهــــــــذا الــــــشــكـل النـعــــــــدام وجــــــــود
مـنــافـسـني آخــريـن لهــذه الـشــركــة
والى تهـافت املواطنني علـى اقتناء
)املـوبـايل(.. ويـشيــر احمـد إلـى ان
الــشـــركـــة حـتـــى عـنـــدمـــا طـــرحـت
)خـط الــو( لـم يحــدث أي حتــسـن
ســــــواء يف مــــســتــــــوى اخلــــــدمــــــة أو
ارتفـاع اجورها، فالـ)كارت( مبوجب
اخلدمة األولـى كان يقـطع منه ما
يعـادل عشـرة اتصـاالت، وكـان سعـر
املكـــاملـــة تــسعـــة سـنـتـــات امـــا سعـــر
املكـاملـة مبــوجب خـدمـة )الـو( فهـو
)14( سـنتـاً، ممـا يعـني ان الـشـركـة
عـــــوضـــت الغـــــاء اخلـــصـــم مقــــــابل

املـشتــركني هـو تعـطل الـشـبكــة عن
تقـدمي اخلـدمـة لـسـاعـات طـوال..
اعـــتـقـــــــد ان تـهـــــــافـــت املـــــــواطـــنـــني
لـلحــصـــــول علــــى خــــدمـــــة اجهــــزة
)املوبايل( وزيادة عدد املشتركني له
عالقــــة بــضـعف وتــــردي  مـــسـتــــوى
اخلـدمـة وارتفـاع اجـورهـا بـاملقـارنـة
مع الـشـركـات العـاملـة يف الـشمـال
واجلــنـــــوب.. لـكــن هـــــذه املــــســـــألـــــة
معــروفـــة للجـمـيع، وكــان يـتــوجـب
على من وقع العقـد مع الشركة ان
يــضـعهــــا يف اعـتـبــــاره قــبل احــــالــــة
الــصـفقــــة علــــى اوراسكـــوم أو غـيـــر

اوراسكوم!
شكاوى ال تنقطع

بـني فتـرة واخــرى تنقـطع خـدمـات
شــــــركــــــة عــــــراقــنــــــا لـكــن شـكــــــاوى
املـــشـتــــركـني يف هــــذه الـــشـبـكــــة لـم
تـنقـطـع منــذ أن اطلقـت اوراسكــوم
خـدمـاتهـا يف العـراق ويـستمع رعـد
قـاسم )40( عامـاً احد وكالء شـركة
عـــراقـنـــا لالتـصـــاالت إلـــى شكـــاوى
تــتعـلق، خــصـــوصـيـــاً، بــــاالنقــطـــاع
الطــويل للخـدمـة الـذي قــد ميتـد
إلى أكثر من خمـس ساعات يومياً،
وأحـيـــانـــاً تـنقــطع اخلـــدمـــات إلـــى
يـــومـني أو ثالثـــة أيـــام مـتـتـــالـيـــة..
يقــول رعــد: رداءة اخلــدمـــة ليــست
وحـــــدهـــــا هــي املــــشــكلــــــة، فهــنـــــاك
مـــشـكلـــــة ارتفـــــاع اسعــــار خــطــــوط
االشتـراك )الـسم كــارت( فخطـوط
االشـتــراك الـتـي تـبـيعهــا الــشــركــة
اآلن بــسعـــر 49 دوالراً هـي بـــأسعـــار
مــــرتفعـــة مقـــارنـــة أسعـــار شـــركـــات
االتـصـــال يف الـــدول اجملـــاورة الـتـي
تـــســتـــــويف أجـــــوراً رمـــــزيـــــة مقـــــابل
االشـتــراك يف خـطــوط شـبكـــاتهــا،
مع األخــــــذ بــنـــظــــــر االعــتــبــــــار ان
االشتـراك يف شبكـة عراقـنا مـحدد
لـفـــتــــــــرة 45 يــــــــومــــــــاً إن لـــم يـجــــــــر
اسـتـبـــدال الكـــارت فعـنـــدهـــا ميكـن
للــشـــركــــة الغـــاء االشـتـــراك الـــذي
اســتـــــــوفــت مــبـلـغـه مـقـــــــدمـــــــاً مــن

إذا تكلمـنا عـن حقوق الـطفل فبـماذا نـبدأ
وإلـى أين قـد ال ننـتهي ؟ هل نبـدأ من حق
الـطفل يف أن ميـارس طفـولـته الكـاملـة يف
ظل عــــــائلـــــة مــــســتقـــــرة، لــتـكـــــون حــيــــــاته
مــــســتقـــــرة أيـــضـــــاً ويـكـــــون غــيــــــر محـــــروم
بــــالــضــــرورة؟ أم نـبــــدأ بـحق الــطفـل علــــى
احلـكــــومــــة، واملـــســــاحــــة الـتـي يـتــــوجـب أن
يحـتـلهــــا مـن اهـتـمــــامهــــا؟ هل نـبــــدأ مـن
اجلــــــانــب الــتــــــربــــــوي والــتـعلــيــمــي أم مــن
اجلـانـب الصـحي أو من اجلـانب األسـري؟
إذا كــان الـطـفل يعـيــش يف عـــائلـــة فقـيــرة،
فهل هـنــاك مــؤســســـات حكــومـيــة متـنحه

بعض ما ينقصه؟ 
اجلـــــــواب لألسـف كال! ألــيـــــس مــن واجــب
جـمــيع الــــوزارات أن تـكـثـف جهــــودهــــا مـن
أجل تــأمـني  الــراحـــة القـصـــوى واحلقــوق
الكــــاملـــة لـألطفـــال، وأن تـــسعـــى لـتــشـكّل
جلنـــة تنــسيـق بيـنهــا ميـثل كل وزارة فـيهــا
ممــثل رسـمـي يـتــــولــــى دراســــة  إمـكــــانـيــــة
تــسهــيل املهـــام الـتـي يحـتـــاجهـــا الــطفل؟،
علـى أن تقـوم هـذه اللجنـة بـدراسـة جـميع
األحــــوال الـبـيـئـيــــة والــنفـــسـيــــة واملــــاديــــة
واالجـتماعيـة احمليطـة بالـطفل، وأن تكون
مهــمــتهـــــا األولــــــى وضع لــبــنـــــات الــبــنــيـــــة
الـتحـتـيـــة الالزمــة السـتـيعــاب مـتـطلـبــات
الــطفل العــراقـي، وخلق بـيئــة حــاضنــة له
يــتفــتح فــيهـــــا عقـله ومــــواهـبـه ومهـــــاراته،
بحـيـث يكـــون منـــوذجـــاً ألطفـــال املـنــطقـــة

اإلقليمية التي يقع فيها العراق.
وألن هـذا مـشـروع ستــراتيجـي يحتـاج إلـى
خـطط بناءة، سنـطرح أفكاراً عـملية ميكن
تـطبيقـها فـوراً: ميكن لـوزارة الصحـة مثالً
أن تـوفـر لألم احلــامل كتـيبــاً صغيـراً يـوزع
مـجانـاً أو بسـعر رمـزي يف املراكـز الصحـية
واالجـتـمـــاعـيـــة، تـــشـــرح فـيـه الكـثـيـــر مـن
القضـايا واألبحاث العلميـة احلديثة التي
تخـص اجلـنني وآخـر مــا مت التـوصـل إليه
إلـيه يف هذا اجملـال، كي تشـرع األم يف أخذ
جــمـــيع االحــتــيــــــاطـــــــات لهــــــذه املـــــــرحلــــــة
اخلــطـيــــرة مـن عـمــــر جـنـيــنهــــا، واألخــــذ
بـالـنصــائح الغــذائيـة الـتي يجـب االلتـزام
بــهـــــــــــــــــــا يف كــل شــهـــــــــــــــــــر مـــــــن شــهـــــــــــــــــــور
احلـمل،وباإلمكـان أن يتم جتـديد مـحتوى
هــــذا الـكـتـيـب بـــشـكل دوري كـي يـتـــسـنــــى
إدخـال املعلـومـات اجلـديـدة فـيه كلمـا كـان

ذلك ضرورياً.
فــمـــثال  أثــبــتـــت األبحـــــــاث الـعلــمــيـــــــة أن
البـراسيتـول ال يـؤثـر علـى اجلنـني مطلقـا
علــــى غـيــــر مــــا هــــو شــــائع، كــــذلـك أن أول
احلـــــواس الــتــي تعــمل لـــــدى اجلــنــني هــي
حـاسـة السـمع، أثبـتت ذلك دراسـة أجـريت
علـــــى مجـمــــوعــــة مـن األجـنــــة وأكــــدت أن
األطفــــــال الــــــذيــن ســـمعــــــوا املــــــوســـيقــــــى
الكالسـيكيـة، وخـاصـة مـوزارت، وهم أجنّـة،
يـكـــــونـــــون أكــثـــــر هـــــدوءاً حــني يــــســمعـــــون

املوسيقى نفسها.
وميـكـن لــــوزارة الــتجــــارة مــثالً  أن تــــدرس
قـضية احـتياجـات الطفل الـتي توفـرها يف
احلـصــة الـتمــويـنيــة، فــأشــد مــا يـحتــاجه
الـطفل مع احللـيب أو الغـذاء، اخلـاص به
هــــو احلفـــاظـــات،خـــاصــــة أن أسعـــارهـــا يف
األسـواق باهـظة الـثمن، وميكـن أن يستـمر
تـــأميـنهـــا لألطفــال يف الــسنــة األولـــى من
أعــمــــــارهــم. وهــي مــن أفــــضل الــــــوســـــــائل
الـــصحــيـــــة الــتــي تقــيه مــن االلــتهـــــابـــــات
اجللـديـة وتـريح األم مـن متـاعب كـثيـرة ..

األمهات أعرف بها. 
حسنـاً! فلنزد سقف املطالب كثيراً لنقول:
ملــــاذا ال تـكــــون هـنــــاك وزارة للــطـفل ـ كـمــــا
أنـشـئت وزارة لـلمــرأة ، تـعنــى بكل شــؤونه؟
وأن تتـبنــى مـشــاريـع ستــراتيـجيــة وتــأخــذ
على عـاتقها النهـوض بالواقع املـرير الذي
يعـانيه أطفـال  العراق، وأن تتـبنى مـشروع
أطفــــــال الـــــشــــــوارع واأليــتــــــام مــن أبــنــــــاء
الــــشهـــــداء وضحــــايــــا احلــــروب .. وأولـئـك

الذين ال مأوى لهم..
إذا أريـــــد لهــــذا الــبلــــد أن يـكـــــون معــــافــــى
مـزدهــراً فليـكن مـوقع الـطفل العــراقي يف
اخلـانـة  األولـى ألولـويــات القـائـمني علـى
مقالـيد األمـور فيه. وأعتقـد أن من واجب
دوائر الضغـط على احلكومـات، وأعني بها
منـظمـات اجملـتمع املـدني ووسـائل اإلعالم
واحلـركـات الـسيـاسيـة، أن متـارس ضغطهـا
بهـذا االجتـاه. إنهـا دعـوة نـتمنـى أن نـسمع

صداها!.

ـ ـ ـ

حقوق أطفالنا إىل أين؟
نغم علي

إنذار احلكومة وشكاوى املواطنني والشائعات تلقي بظالل قامتة على مستقبلها يف العراق

أوراسكوم.. أسبوعان ّمرا  كانا األسوأ للمستخدمني... ومشكالت مزمنة مل تعالج!
لم اعد اعتمد الهاتف احملمول لتأمني اتصاالتي، فعملي يتطلب

اتصاالت واسعة وليس بوسعي الوثوق باخلدمة التي تقدمها شركة
عراقنا لالتصاالت( هكذا ابتدرنا املواطن امنار عيسى مضيفاً: )األسبوع

املاضي كان اسبوعاً سيئاً بالنسبة ملستخدمي الهواتف احملمولة، فطوال األسبوع
لم امتكن إال من تأمني مكاملة واحدة واستقبال مكاملتني..(.

تكرار انقطاع اخلدمة على شبكة عراقنا لالتصاالت بات امراً معتاداً بالنسبة ملشتركي
الشبكة الوحيدة العاملة يف خدمات الهاتف اجلوال يف املنطقة الوسطى..

وميكنك ان تلمس التذمر والشكوى من سوء اخلدمات التي تقدمها الشركة بني
مستخدمي اجهزة الهاتف احملمول متى ما فتحت حواراً مع احد مستخدمي

الهواتف احملمولة يف بغداد.

اياد عطية
تصوير: سمير هادي

وحــــول احـتـمــــال دخــــول شــــركــــات
جــــــديــــــدة إلــــــى ســــــاحــــــة خــــــدمــــــة
االتصـاالت قـال:معـاون مـديـر عـام
شركـة االتصـاالت، حالـياً ال تـوجد
نيـة إلدخال أيـة شركـة جديـدة إلى
ســـاحـــة خـــدمـــات االتــصـــال حلـني
انـــتهــــــاء الـعقـــــــد مع الـــــشــــــركــــــات
العامـلة حالياً، التـي سيعاد النظر
بـعقـــودهــــا وتقـيـيـم عـمـلهــــا خالل

الفترة املاضية.
مراهنة على نتائج

التنافس
وعن مــاهيــة الضــوابط الـتي
تديـر عمل شـركات اتـصاالت
الهـــواتف احملـمـــولـــة يقـــول
معــاون املــديــر العـــام: كمــا
اوضـــــحــــــــــــــت لـــــــــكــــــــــــــم أن
الضــوابط مـن املفتـرض
ان يــتــضــمــنهـــــا الـعقـــــد
املــبــــــرم مع الــــشـــــركـــــة،
ونــــحـــــــــــن لـــــــــــم نـــــــكـــــــــــن
مسؤولني عن ابرام هذا
الـعـقـــــــــــد واعــــتـقـــــــــــد ان
دخـول شركة آسـيا واثير
لـتغـطـيــة شـبكـــة العــراق
من الشمال إلى اجلنوب
وكــــذلك الـــوســط ســـوف
يخلـق منــافـســة كفـيلــة بــاضفــاء
ـــــــــــــى اداء جـــــمـــــيــع اجلـــــــــــــودة عــل
الـشركات.. وانا شخـصياً متفائل
من دخـول الـشـركـتني املـذكـورتني
لـتغـطـيــة الـبالد. ومـن املــؤكــد ان
مـــــــــــردوده ســــيــكـــــــــــون لــــــصـــــــــــالـح
املـــسـتـهلـك العــــراقــي. ويجـب ان
أشيـر الى ان هـناك جلـنة خـاصة
تــــراقـب عــمل شــــركــــات الهــــواتف
احملـمولـة، وتدقق مـدى التـزامها
يف تـنفيــذ العقـود الـتي ابــرمتهـا
هـــــــذه الـــــشـــــــركـــــــات مـع سـلــــطـــــــة

االئتالف.
وبعد

تــــرى هل فقـــدت شـــركـــة عـــراقـنـــا
ثقــــــة املــــــواطـــن العــــــراقـــي بعــــــد
اسـبــــوعـني كــــانــــا األســــوأ يف نــــوع
اخلــدمــة الـتـي تقـــدمهـــا، وتكــرار
تـــــوقفــــات شـبـكــتهــــا، واإلنــــذارات
الــتــي وجهــتهـــــا لهـــــا احلـكـــــومـــــة
العــراقـيــة واالنـبــاء الـتـي تــرددت
حـــول احـتـمــــال إلغــــاء عقـــدهـــا؟
وهل بــات مــسـتقـبلهــا يف العــراق
مهـدداً أم ان اوراسكوم قادرة على
مـحــــــــــو الـــــصــــــــــورة الـــــــسـلـــبـــيــــــــــة
واالنـطبـاعــات غيــر اجليـدة الـتي
تـــركـتهـــا يف أذهـــان اجلـمــيع بعـــد
أكـــثـــــــــر مـــن عـــــــــام عـلـــــــــى اطـالق
خــــدمـــــاتهـــــا يف العــــراق؟ )االيــــام
املقبلـة سوف تكون كـافية للحكم
عـلـــــــى مـــــســتـقــبـل اوراسـكـــــــوم يف
الـعراق( هـذا ما قـاله لنـا الكثـير

ممن التقيناهم يف جولتنا!
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مواطنون
ووكالء:

خدمات شركة
عراقنا ال

تتناسب مع
أسعارها

املرتفعة
االشــــتــــــــــــراك بــــــــــــرفـع
تعــــــريفـــــة املـكـــــاملـــــات.
وبـــــــــــالــــتـــــــــــالــــي فـــــــــــان
احلـــصـــيلــــــة واحــــــدة.
وهـــــــــــــذه األســعـــــــــــــار
مرتفـعة مقـارنة مع
اسعـــار اخلـــدمـــة يف
الـــــــــــدول اجملـــــــــــاورة.

حـــتـــــــى الـــــشـــــــركـــــــات
العــــــاملــــــة يف العــــــراق

كــشـــركـــة آسـيـــا وشـــركـــة
االثـــيـــــــر الـــتـــي تـــتـــــــراوح

اسعــار خــدمــاتهــا بني )8-7(
سنتـات للدقيقة، وعليـنا ان نتذكر
ان الـشركـة سبق ان باعـت خطوط
االشــتـــــراك بــــــأسعـــــار كــبــيــــــرة، بل
خـيـــالـيـــة، النهـــا اســتغلـت تهـــافـت
املــــواطـنــني علــــى اقـتـنـــــاء اجهــــزة
املــوبــايل بـــاعت خــط االشتــراك بـ
69 دوالراً وهـــــــــو قـــيـــمـــــــــة ثـالثـــــــــة
خطـوط بأسعـار العرض اجلـديدة
بعـــد ان شعــرت الــشــركــة بــدخــول
شركـة جديـدة هي شركـة االثير يف

املنافسة. 
عراقنا: الكهرباء والصيانة

هي السبب!
يف مكـــاتـب شـــركـــة عـــراقـنـــا حـيـث
توافـد عدد كبير من وكالء الشركة
ـــــــــــــــــواطـــــــنـــــــني واالعــالمـــــــيـــــــني وامل
لالســتفـــســــار عـن أسـبــــاب تـــــوقف
خــدمــات الـشـبكــة خــاصــة بعــد ان
تـســربـت أنبــاء عـن نيــة احلكــومــة
تـعلـيـق عقــــد شــــركــــة عــــراقـنــــا أو
إلغــائه ـ حتــدث لنـا الــسيـد شــامل
حــنفـي نـــائـب املـــديـــر الـتــنفـيـــذي
لـشــركــة عـــراقنــا، ووصف مــا تــردد
مــن انــبــــــاء عــن نــيــــــة احلـكــــــومــــــة
بـتعلـيق عقــد عمل شـركـة عــراقنـا
بـــأنه محـض شـــائعـــات، وان الـــذي
حــــصل هــــــو ان وزارة االتـــصــــــاالت
أرسلـــت لهــم تـــــوجـــيهـــــاً بـــضـــــرورة
حتــسـني اخلـــدمـــات وعـــزا الــسـيـــد
حـنفـي أسبــاب التــوقفـات املـتكـررة
يف خـــدمـــات شــبكـــة عـــراقـنـــا إلـــى
انقطـاع الكهـربـاء الـوطـنيـة، والـى
الصيـانـة املـستمــرة التي تقـوم بهـا
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أوراسكوم:
الكهرباء والصيانة

وراء توقف عمل
الشبكة.. وجهودنا

تنصب على تقدمي
اخلدمة األفضل

الشركة العامة لالتصاالت والبريد:
انذرنا أوراسكوم وسنعيد النظر بعقدها

بعد فترة نفاده
وال ننوي التعاقد اآلن مع شركات جديدة

مــديــر الـبلــديــة وطلـبـنــا مـنه ان
يتحـدث لنـا عن اسـباب االهـمال
الــــذي تعـــانـيه مـــديـنــــة االلعـــاب
،فقـــال: لم حتـصل دائــرة بلــديــة
العمـارة على أي تخصيص مالي
خالل املـدة املــاضيـة علـى الــرغم
ــــــر ــــــدوائ ــــــر ال مـــن انهــــــا مــن اكــب
اخلــدمـيــة..واضـــاف: لقــد قـمـنــا
بتصاميم جـديدة ملدينة االلعاب
وطـرحنـا مشـروع اعادة تـأهيلـها،
ولـكــن بقـيـت الـتــصــــامـيــم علــــى
الـــرف. ويف املـــدةاالخـيـــرة قـمـنـــا
ــــــرة ــــــامـج لـعــمـل دائ ــــــرن بـعــمـل ب
البلـدية للـمدة القـادمة ووضعـنا
مــســـألـــة اعـــادة تـــأهــيل مـــديـنـــة

االلعاب يف مقدمة برامجنا.
وانـا اغـادر دائــرة البلـديـة متنـيت
ان تـشهـد مــدينـة العــاب العمـارة
قـــريـبـــاً ورشـــة عــمل تعـيـــد الـيهـــا
ـــــــة ـــــــاة..الن هـــــــذه االمـــنـــي احلـــي
ســـتــــــرســـم سـعــــــادات يف صــــــدور
العـــــديـــــد مــن االطفـــــال الـــــذيـن
يــــشـــــاهـــــدون مــــــوتهـــــا ولــيــــســت
لديهم.. غـير االحالم يرسـمونها

يف الهواء. 
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املهجورة؟
- انـا اتـيت بـصحبـة اخـي االكبـر
لـنقـضـي حلـظـــات جـمـيلـــة..انـــا

اريد ان استمتع فقط.
* وهل استمتعت فعالً؟

ــــــا اجلـــــس يف دوالب الهـــــواء - ان
العــــاطـل واتخــيل انـه يعــمل الن

ذلك يزيد من متعتي.
* ولكن ملاذا ال يوجد الكثير من

االطفال هنا؟
- النـهم يـــذهبــون الــى احلــدائق
الكبيرة املـوجودة قرب نـهر دجلة
وهذه احلـدائق اهليـة واللعب يف
)مالعـيـبهـــا( يحـتـــاج الـــى نقـــود

كثيرة.
* وهل الذين يأتـون هنا اغلبهم

بال نقود؟
- نعــم ،ولـكــنهــم يخـجلـــــون مــن

التحدث عن ذلك!
ــــــركــنــي بـعــــــد هــــــذا احلــــــديــث ت
)امجــد( وذهب الــى اخـيه الــذي

رمبا تخيل انني اريد خطفه.
بلدية العمارة

يف دائـرة بلـديــة العمــارة التقـينـا
املـهنـــدس )عبــد الــرزاق املــالـكي(
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القـليـل من االهـتمــام الصبـحت
مكـاناً مريحاً لتجمع الكثير من
العــــوائل..امـــا عـن اسـبـــاب عـــدم
ذهــابه الــى امــاكن اخــرى فقــال:
جئت الـى هذا املكان بسبب قربه
مـن بيتي وانا ال أعـد نفسي االن
يف مـكـــــان عــــــام ولهـــــذا اتــيــت بـ
)دشــداشـتي( وكــانـني اجتــول يف
مكــان غيــر مهم. مـضيفــاً: يجب
ان نهتم بتـربيـة اطفالـنا بـصورة
صحــيحـــــة واخـــــذهــم بــني حــني
واخــر الــى االمــاكـن الـتــرفـيهـيــة
لـيــتعــــزز تـكــــويــن شخــصـيــــاتهـم
ويجعلهـم اكثـر هــدوءاً ورغبـة يف
التـعلم او ليتعـزز كذلـك اجلانب
اجلـمــــالـي يف تـكــــويــنهـم .هـكــــذا
انهـــى مع )جـبــار شـــاوي( كالمه،
وعــرفـت قـبل ان اودعه انـه معلـم

متقاعد.
حديث مع طفل

)امجـد عمـار( طفل يف العـاشـرة
مــن عــمـــــره وجـــــدته يـجلــــس يف
دوالب الهـــواء العـــاطل وكــان لـي

معه هذا احلديث:
* مـــاذا تفعل يف هــذه احلــديقــة
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وبـال حمـايـة امـنيــة وبال حــدائق
وهـي بال _حــشيـش( وال يــوجــد
فـيها عـمال صـيانـة او بسـتانـيون
وهذا ما جعـلها بال اشجار كبيرة
ميكـن ان يجلــس اسفلهـا الـزوار،
كــمـــــا ال تـــــوجـــــد اكــــشـــــاك لــبــيع
املـشــروبــات الغــازيــة او الــوجبــات
الغـــذائيــة الـســريعــة، وال يــوجــد
الــيهــــا خــط نـقل ومـن الـــصعـب
احلـصــول علــى القـليـل من املــاء
ـــــــو ان ملـــن يـعــــطـــــش واضـــــــاف: ل
مـــديـنــــة االلعـــاب حــصلـت علـــى
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بـنـيــت يف مكـــان مـنـــزو عــن قلـب
املــديـنــة القـت كل هــذا االهـمــال
ولــيــــس مــن احـــــد يفـكـــــر اعـــــادة
احلياة اليها او اعمارها..هذا هو

واقع احلال!
عالم مهجور

مواطن اخـر اسمه )جبار شاوي(
قــال بخصـوص هـذا املـوضـوع مـا
يـــأتـي: انــــا جلـبـت اطفـــالـي الـــى
هـذا العــالم املهجـور، النـني اريـد
ـــــــــأنــــنــــي اسـعـــــــــى ان اقــــنـعـهــــم  ب
لــسعـــادتهـم، وخـــويف علـيهـم هـــو

الذي جعلني آتي معهم.
وبـبسـاطـة املـدينــة مهملـة متـامـاً
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لــم يعــــد بــــإمـكــــانـه ان يحـلق يف
الهواء واملـراجيح سـرق حديـدها
ولـم تـبق ســوى هـيـــاكل عـظـمـيــة
منهـا. ولكنـني يف النهـاية عـثرت
علـــــى ضـــــالــتــي، اقـــصـــــد بعـــض
االطفـــال ومـعهـم ابـــاؤهـم وكـــان
لقــائـي االول مع الــسـيـــد )خلف
خيـون( الـذي قـال: انـا اتيت الـى
ــــــة املـهـجــــــورة الن ــــــديـــن هــــــذه امل
اطفــالي يـطـلبـون مـني الـذهـاب
ـــــا اخـــــاف ـــــراجـــيح( وان ـــــى )امل ال
عـلــيـهــم الن هــــــذا املـكــــــان شــبـه
مـقــــطــــــوع ولـكــن بـقــيــت بـعــــض
الـهيــاكل يـسـتخــدمهــا االطفــال
الن مــديـنـــة العـمـــارة بال مــراكــز
تـرفـيهيـة..ميكن ان تـذهـب اليهـا
العـــــوائـل...قلــت له: كــيـف وصل
احلــال مبــديـنـــة العـــاب العـمــارة
الـى هذه احلـال؟ اجاب: حكـومة
صـــــدام كـــــانــت تـــشـجع احلـــــروب
واملـــوت وكـــانـت تــســـوق االطفـــال
ـــــــــى مـعـــــــســكـــــــــرات الـــــطـالئـع ال
واالشـبــــال ولـم تـكـن احلـكــــومــــة
مهـتـمــــة بــــرســم الفــــرحــــة علــــى
شفــاهـهم، والن مـــدينــة االلعــاب
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ــــــزراعــي..ويـــبعــــــد اقــــــرب حــي ال
ســكـــنـــي عـــنـهـــــــا مـــــســـــــافـــــــة )3(
كـــم...انـهــــــا اذن يف مـكــــــان شـــبـه
مـهجـــــور ولـيـــس مـن الـــسـهل ان
يــزورهــا االطفــال يف زمـن كل مــا

فيه مخيف.
شرك االهمال

زرنـا مـدينـة االلعـاب فـوجـدنـا ان
عـلى ابـوابهـا  وواجهتـها مـا زالت
كتـابـة )امـة عـربيـة واحـدة...ذات
رسالة خالدة(..اذن لم يصل الى
هــــــــذا املــكــــــــان أي مــــــســــــــؤول او
مخــتـــص ،فـكـــيف لـالطفـــــال ان
يــصلـــوا الـيـه؟ مع كل مـــا يـــدعـــو
لالحباط. حـاولنا ان جنـد احداً
يكلمنا ليـخبرنا كيـف تعاد اليها
احليـاة؟ قــرب البـوابـة الــرئيـسـة
لـم اعثر علـى حشـود سيارات وال
ــــــــاعــــــــة اجـهــــــــزة  اطـفــــــــال وال ب
جـوالني.. لـيس ثمـة استـعالمات
وال رجـــــال شـــــرطـــــة، صحــيح ان
هنـاك الـكثيـر من االلعـاب ولكن
هــــذه االلعــــاب ..طــــوقهــــا شــــرك
االهمــال فــأصـبحـت مجــرد كـتل
حديدية ..فدوالب الهواء مثالً .
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دائرة البلدية وضعت تصاميم جديدة لها.. ولكن لم ترصد لها االموال!

مدينة العاب العمـــــــــــــــارة بــــــــــــال العاب
ميسان-محمد احلمراني

ابوابها خلعت
والعوائل تخاف

من دخولها
ودوالب الهواء ال
يحلق يف الهواء

انها مدينة
اشباح!


