
و�شب��كات  التجاري��ة  الإلكرتوني��ة  املواق��ع  تعت��ر 
التوا�ش��ل الجتماعي الي��وم �شوقًا افرتا�شي��ًا ل�شلع 
متنوعة لراغبي البيع وال�رشاء من خالل احلا�شوب اأو 
التطبيقات على الهوات��ف النقالة التي تنت�رش ب�شكل 
كبري بني اأف��راد املجتمع باختالف اأعمارهم، ل�رشاء 
منتج��ات باأ�شع��ار اأقل م��ن املح��ال التجارية ويف 
بع�ض الأحيان تتوفر ل��دى تلك املواقع الإلكرتونية 
والأ�ش��واق الفرتا�شي��ة منتج��ات ي�شع��ب احل�شول 
عليه��ا من املح��ال التجارية املحلي��ة، مزايا كثرية 
يح�ش��ل عليها الفرد من تل��ك الأ�ش��واق الإلكرتونية 

و�شلع ت�شل اإىل الزبائن يف اأماكنهم.
تلك املمي��زات والفوائد التي يح�شل عليها الفرد من 
الأ�شواق الإلكرتونية يقابلها عدد من املخاطر خالل 
عملية ال�رشاء، ومنها عدم تطابق املميزات اخلا�شة 
بال�شلع��ة املدونة يف املواق��ع التجارية اأو �شالحية 
ال�شلع��ة اأو الرتوي��ج لب�شائ��ع مقلدة وع��دم اللتزام 
مبوع��د الت�شليم الت��ي اأقرها واطلع عليه��ا امل�شرتي 

بعناية.
حت��دث البع�ض ع��ن جتربتهم بالت�ش��وق الإلكرتوين، 
وم�شوؤولني ومتخ�ش�شني للتع��رف اىل �شبل الوقاية 
م��ن عمليات الن�شب والحتيال التجاري الإلكرتوين 
ب�شبب ا�شتخدام تل��ك الأ�شواق �شواء من خالل مواقع 
جتارية اإلكرتونية اأو �شب��كات التوا�شل الجتماعي، 
وط��رق التق��دم ب�شك��وى اأو ب��الغ ج��راء التعر���ض 
لعمليات ن�ش��ب اأو احتيال جتاري اإلكرتوين اأو حتى 
الإخالل بتعهدات تقوم بها مواقع اإلكرتونية حملية 

اأو دولية.
اعت��اد خال��د بخي��ب موظ��ف، ال��رتدد عل��ى مواق��ع 
الت�شوق الإلكرتوين ملتابع��ة العرو�ض التي تقدمها، 
وقال: نحن يف زمن ال�رشعة، وقد اعتدت ت�شفح هذه 
املواق��ع للنظر يف كل جدي��د، ويف احلقيقة جتربتي 
معه��ا مل تك��ن �شلبي��ة، فق��د ا�شرتي��ت منه��ا �شاع��ة 
لنف�ش��ي، واأخرى لزوجت��ي، وكان املوقع �شادقًا يف 
اإي�ش��ال ال�شلعة يف موعدها املح��دد وباملوا�شفات 

املعرو�ش��ة وبال�شع��ر املعل��ن عن��ه، رمب��ا ل تك��ون 
ال�شل��ع الت��ي يتم الإعالن عنها يف ه��ذه املواقع هي 
الأح��دث فيم��ا ين��زل اإىل الأ�شواق، لكن ه��ذه م�شاألة 
عر�ض وطلب، وال�شلع تك��ون معرو�شة مبوا�شفاتها 
ولك حرية ال���رشاء فال اأحد يجرك على اقتناء �شلعة 
اأو �رشائه��ا فاأن��ت الذي تختار واأن��ت الذي تدقق يف 
املوا�شف��ات وتدف��ع الثمن، وم�شوؤولي��ة البائع عنها 
ترتك��ز يف األ يخالف املوا�شف��ات التي عر�شها يف 

الإعالن فال اأدري ما امل�شكلة هنا.
 مماطلة يف املواعيد

 وقال��ت �شن��اء اله��ادي - معلم��ة - اإنه��ا اعت��ادت 
وزميالته��ا الرتدد عل��ى هذه املواقع لل���رشاء منها، 
ولكن كونها يف منطقة نائية فاإن هناك مماطلة يف 
مواعيد الت�شليم، واأحيانًا ل تاأتي ال�شلع باملوا�شفات 
املعرو�ش��ة، ويتعذر اإرجاعها كون معظم هذه ال�شلع 

بال �شمان.
ل��و توف��ر الوق��ت ال��كايف لالإن�ش��ان يك��ون ال���رشاء 
من املح��ال التجاري��ة التقليدي��ة اأف�ش��ل بكثري من 
ال�شتعج��ال وال���رشاء من هذه املواق��ع الإلكرتونية، 
لكن نظراً لزحمة العمل وامل�شوؤوليات ن�شطر لل�رشاء 
به��دف ك�ش��ب الوق��ت، والتف��رغ لأم��ور اأخ��رى اأكرث 

اأهمية.
اأن��ا  نق��وم ب�رشائه��ا  الت��ي  ال�شل��ع  اأن معظ��م  كم��ا 
»عط��ور،  ال�شتهالك��ي  الن��وع  م��ن  وزميالت��ي 
واأك�ش�شوارات«، وه��ذه الأمور ل يدقق فيها كثري من 
النا���ض، اأو على الأ�ش��وب ي�شعب عليهم اكت�شاف ما 

اإذا كانت مغ�شو�شة اأم ل.
 �شكوك دائمة

اأن��ه يلج��اأ للت�ش��وق   واأك��د حمم��د عل��ي، موظ��ف، 
الإلك��رتوين - خا�ش��ة قبل ال�شف��ر - ولكن حتيط به 
كث��ري من ال�شكوك يف نوعية ال�شل��ع املعرو�شة ومن 
خ��الل جتربته بعملي��ة الت�شوق الإلك��رتوين وجد اأن 
معظ��م الب�شائ��ع غري مقل��دة ولكن قد يك��ون تاريخ 

�شنعها قدميا نوعًا ما، الأمر الذي ل يوؤثر كثرياً.
واأ�ش��ار اإىل اأنه قام بعر�ض اأك��رث من �شلعة على عدد 
من املحال التجارية الت��ي تبيع نف�ض ال�شلعة، حيث 
اأك��دوا جميعًا اأنه��ا اأ�شلية ولكن يرج��ع �شنعها اإىل 

عام م�شى.
واأو�ش��ح اأن��ه مل يتعر�ض للخ��داع اأو الغ�ض بناء على 
جتربت��ه ال�شخ�شي��ة يف الت�شوق الإلك��رتوين، واأرجع 
ذلك اإىل اختي��اره املواقع التي تتمي��ز ب�شمعة جيدة 

يف هذا املجال.
 عدم ثقة و�شلع غري �شاحلة

  حممود عبد احلافظ - موظف - واأحد هواة الت�شوق 
الإلك��رتوين اأ�ش��ار اإىل عدم ثقته يف ع��دد من مواقع 
الت�شوق الإلكرتوين وقال: وجدت عدداً من املنتجات 
الت��ي اأحتاجه��ا باأح��د املواق��ع واأبحث عنه��ا ب�شعر 
منخف�ض ع��ن ال�شوق وطلبت ث��الث ع�رشة �شلعة يف 
عملي��ة �رشائية واح��دة بعد قراءة جمي��ع بنود البيع 

والتو�شي��ل الت��ي ل تتج��اوز خم�ش��ة اأي��ام عمل ومل 
ت�شلن��ي خالله��ا، وبع��د ات�ش��الت متك��ررة لإدارة 
املوق��ع و�شلت املنتجات بع��د اأكرث من �شهر وكانت 
تالفة متام��ًا، وثالث قطع فقط �شاحلة، وبالتوا�شل 
مع اإدارة املوقع وتبعًا ل�شيا�شة التبديل اأفادوا باأنهم 
�شي�شرتجع��ون املنتج��ات وبقي الو�ش��ع والت�شال 
كث��رياً حت��ى تقدم��ت ب�شك��وى اإىل دائ��رة القت�شاد 
والت��ي توا�شل��ت م��ع اإدارة املوق��ع الت��ي ا�شتجابت 
اأخ��رياً واأر�شل��ت املنتج��ات مرة اأخ��رى ولكن بنف�ض 

العيوب.
واأك��د اأن��ه م��ن خ��الل جتربت��ه املتك��ررة بالت�شوق 
الإلك��رتوين مل يع��د يث��ق يف منتجات اأغل��ب املواقع 
الإلكرتوني��ة الت��ي ت��روج ل�شلع ومنتج��ات يف كثري 
م��ن الأحيان ذات ج��ودة منخف�ش��ة اأو غري �شاحلة 
لال�شتخ��دام.   وقال لوؤي زوي��ن �شاحب موقع �شوق 
النج��ف اللك��رتوين :اأن "ه��ذا املوقع ه��و الأول يف 
النج��ف وال��ذي يق�ش��م املدين��ة اإىل ع��دة ت�شنيفات 

احلرية،العبا�شي��ة،  الكوف��ة،  ال���رشف،  )النج��ف 
احليدري��ة، احل��رية، ابو�شخ��ري، ناحي��ة القاد�شي��ة، 
ال�شبك��ة(  اجلنوبي��ة،  ال�شمالية،الأحي��اء  الإحي��اء 
وليق��دم العديد من اخلدمات التجارية والقت�شادية 
ال�شناعي��ة،  امل��واد  اأطب��اء،  )عي��ادات  الإعالني��ة 
عق��ارات، بيع ال�شي��ارات، احل�شول على فر�ض عمل، 
خدمة الفنادق املطاعم،ال�رشكات ال�شياحة، وبع�ض 

الإعالنات احلكومية (".
واأ�ش��ار زوي��ن نحت��اج اإىل وق��ت اكر لتنمي��ة هكذا 
ثقاف��ة لدى املواطنني ملا فيها من اأهمية واخت�شار 
للوقت واجله��د مبينًا ان الإع��الن يف املوقع جمانًا 

لأحد األن لك�شب اأكرث عدد من امل�شرتكني ".
وتاب��ع زوي��ن اإن ، اإن�ش��اء مث��ل هك��ذا مواق��ع يعتر 
دلي��ل جت��اري الك��رتوين ملن ه��م يف داخ��ل العراق 
وخارجه لالطالع عل��ى اأخر امل�شتجدات يف املجال 
القت�ش��ادي . واأو�شح علي بح��ر معتمد �رشكة كودا 
ك��ي لال�شت�شافة والت�شمي��م ، اإن لدينا نظام اإعالين 

متط��ور ي�ش��رتك فيه اأكرث م��ن 250 موق��ع اإخباري 
وجتاري ومواق��ع ملوؤ�ش�شات،يتم من خالله الإعالن 
فيها م��ن خالل برنات جانبية له��ذه املواقع، مبينًا 
اإن ه��ذا امل�رشوع ي�شهل لأ�شحاب املواقع واملعلنني 

التوا�شل بينهما .
وتاب��ع بح��ر ان ، ه��ذه اخلدم��ة ت�شاه��م يف تقلي��ل 
النفقات لأ�شحاب املواقع ل�شت�شافتهم وكذلك رفع 
املع��دل الربحي للمواق��ع م�شرياً اإن هن��اك يف النية 
مفاحت��ة بع�ض املواقع الإعاملية الإعالنية لالإعالن 

فيها .
فيم��ا اعت��ر منذر عل��ي �شاحب مكت��ب عقارات يف 
حديثه اإن ، ه��ذه اخلطوة جيدا ومميزة لنواكب معها 
التط��ور احلا�شل يف العامل ولن حمافظة النجف من 
اأهم امل��دن اقت�شادية يف الع��راق مو�شحًا، اإن هكذا 
مواق��ع تتيح لن��ا الإعالن فيها بطريق��ة خمتلفة عن 
املاأل��وف لك�شب زبائن جدد ب�شب��ب الركود احلا�شل 

يف هذا املجال .

وج��د "اأبو حمم��ود" نف�شه م�ش��وؤول بالرغم من 
ك��ر �شنه، عن اأ���رشة تتكون م��ن خم�شة �شغار 
وزوج��ة. ومم��ا زاد من حج��م معانات��ه اإن اهلل 
ابتاله بابن مقع��د، ثم زاده ابتالء بعد ذلك باأن 
يتوف��ى زوج اأبنته، ليكون اث��ر ذلك م�شوؤول عن 

توفري م�شتلزمات املعي�شة لكل هوؤلء.
"71 عام��ا" م��ن العم��ر، ق�شى "اأب��و حممود" 
الثلث��ني الكبريي��ن من��ه بالعم��ل ال�ش��اق، بح��ر 
ال�شي��ف الاله��ب وب��رد ال�شت��اء القار���ض، يبداأ 
يوم��ه بع��د فر�ض �ش��الة ال�شب��ح ال��ذي اعتاد 
عل��ى اإن يوؤديه يف وقته، وي�شتم��ر م�شل�شل كده 
ومعانات��ه حت��ى م�ش��اء اليوم، ليزي��د عمله من 
املعان��اة الت��ي تاأب��ى اإن ت��رتك "اب��ا حممود"، 
معان��اة عندم��ا اأوجزه��ا فق��ال انه��ا معان��اة  
امرا���ض ال�شك��ر وارتف��اع �شغط ال��دم والتهاب 

املفا�شل.
وبالرغ��م م��ن معاناة "ابي حمم��ود" املعي�شية 
اأي  اإل ان��ه مل يحّم��ل  وال�شحي��ة او اجل�شدي��ة، 
جه��ة اأو م�شوؤول اأية م�شوؤولي��ة، مكتفيا بالقول 
املعي�شي��ة  اأ�رشت��ه  م��ع  حيات��ه  متطلب��ات  اإن 
فاق��ت جه��ده ومقدرته على توفريه��ا، لذا وجد 
نف�ش��ه م�شط��را على عمل��ه يف "العمالة" البناء 
وخا�ش��ة اإن راتبه التقاعدي مل يعد يفي لتوفري 

م�شتلزمات احلياة.
اأم��ا الرج��ل ال�شبعيني "اأب��و خ��ريي" فاأنه منذ 
زمن احل�شار القت�شادي اإبان احلكم ال�شدامي 
البائد، وحتى الآن مل يفارق "الب�شطية" املكان 
املتوا�شع اخلا�ض به قرب عمارة �شيد نور الذي 

اتخذه للمتاجرة ببع�ض احلاجيات الب�شيطة.
يق��ول "ابو خريي" اإنه مل يرح مكانه طيلة تلك 
الف��رتة ل يف ال�شيف ول يف ال�شتاء، وهو يعاين 
م��ن �شعوب��ة ظ��روف معي�شته بالرغ��م من كر 
�شنه، التي مل تعد تعينه على العمل مثل ال�شابق.
م�شيف��ا ان��ه ا�شتب���رش خ��ريا بعد تغي��ري النظام 
اإن يك��ون م�شم��ول  ام��ل  ال�شاب��ق، وكان كل��ه 
بقان��ون �شبك��ة الرعاي��ة الجتماعي��ة ليح�شل 
على راتب متوا�شع اإن مل يكفيه ليرتك عمله يف 
هذه "الب�شطية" ب�شكل نهائي فانه ي�شاعده على 

�شد بع�ض من م�شتلزمات معي�شة اأ�رشته.
فيم��ا جتل���ض "ام حي��در" بالرغم م��ن دخولها 
العق��د ال�شاد���ض، يف ال�ش��ارع مفرت�ش��ة اأر�شية 
ال�ش��وق، لتتخذ من "ب�شطية" و�شيلة لبيع بع�ض 
الب�شكوي��ت وما �شاب��ه، لتعني بذل��ك نف�شها مع 
ابنة اأخته��ا التي تبنتها هذا غ��ري امها ابتالها 

اهلل باملر�ض فاأ�شبحت مقعدة.
ال�شم��ول بقان��ون �شبك��ة  وي��كاد يك��ون ع��دم 

الرعاي��ة الجتماعية، ه��و القا�شم امل�شرتك بني 
"ام حي��در" و"ابو خريي" مما جعلها م�شطرة 
عل��ى ه��ذا العمل ال��ذي ل جتني منه م��ن ارباح 
�شوى مبلغ زهي��د، ل يتكافئ مع املعاناة التي 
تواجهها "ام خ��ريي" ب�شبب حر ال�شيف و�شمه 

الالهبة وبرد ال�شتاء ومطره.
وي��رى الباح��ث النف�ش��ي حممد �شعي��د جبري اإن 
يف عم��ل كبار ال�ش��ن ثمة �شلبي��ة وايجابية يف 
الوق��ت نف�ش��ه. م�شنفا اإن ه��ذه الث��ار ال�شلبية 

واليجابية تعتمد على امل�شن نف�شه.
وق��ال اذا كان ال�ش��ن م�شطرا عل��ى اخلروج اىل 
العمل قد يوؤدي ذلك اىل زيادة حالت النفعال 
ا�رشت��ه  م��ع  اليومي��ة  تعامالت��ه  يف  النف�ش��ي 
واملجتم��ع وقد يق��ود الكاآب��ة اىل م�شاحبته له 

اثناء تاأديته عمله.
وا�ش��اف جبري اما النوع الث��اين من الثار فهو 
اليجاب��ي، فعم��ل امل�ش��ن يف ه��ذه احلال��ة ق��د 
ي�شهم ب�شورة ايجابية عندما يعاين من الوحدة 
والعزل��ة النف�شي��ة وبع���ض من �ش��ور التهمي�ض 

الن�شبي من ا�رشته او املجتمع.
مو�شح��ا اإن الإح�شا���ض الأخري يقود امل�شن اىل 
حماولة اإثبات وجوده وانه ما زال موؤثرا بحيث 

يحتاجه الآخ��رون كما هو بحاجة اليهم ولي�ض 
عالة على الأ���رشة او املجتمع، وهذا الح�شا�ض 
او الداف��ع يعت��ر نقطة ايجابية ج��دا جتعل من 
امل�ش��ن م�رشا على العمل ب��ل انه يبدع فيه كما 
ن�شاه��د ذلك يف كثري من ال�شور وامل�شاهد التي 

�شهدناها.
ورغ��م ق�شوة احلي��اة وظروف املعي�ش��ة  يعي�ض 
كب��ار ال�شن  بني جفاء البناء واهمال املجتمع 
، يق��ول احلاج ابو ح��امت )82عاما( خرجت من 
ه��ذه الدني��ا باأبن واح��د وثالث بن��ات وزوجة 
تزوج��ن  فق��د  البن��ات  اأم��ا  متوا�ش��ع،  وبي��ت 
وان�شغل��ن بحياته��ن وام��ا الول��د فق��د ذهب يف 

احلرب مع ايران ومل يعد حلد الن.
وي�شيف، بقيت لوحدي مع زوجتي العجوز وقد 
تدهورت �شحت��ي ورغم م�شاعدة بع�ض اأقاربي 
يل يف ظ��روف معين��ة، لك��ن اأ�شط��ررت لبي��ع 
ن�شف بيتي املتوا�شع واو�شك املال على النفاذ 

ول اأدري ماذا �شافعل اذا اأطال اهلل فيعمري.
وي�شت��درك ابو حامت، هناك من يق��ول اأن ولدي 
اأ�شري وهناك من يدعي باأنه قتل يف معركة �شط 
الع��رب، واأ�شاعه تقول باأن��ه اأحرتق ومل يتعرف 

عليه اأحد، ل اأدري لكنه مل يعد.

ويتاب��ع، علم��ا باين ذهب��ت اىل دائ��رة الرعايه 
الجتماعية، فيقولوا يل ل يحق لك اأن تتقا�شى 
راتب، لأنك ت�شتلم راتب اأبنك املفقود ت�شورهل 
يكف��ي رات��ب كل ثالث��ة اأ�شه��ر، يل ولزوجت��ي 

وزوجة ابني املفقود واأبناءه جميعا.
احل��اج اب��و عل��ي )77عاما(، ل��ه ق�ش��ة غريبة 
لكنه��ا تتك��رر دائم��ا فه��و يق��ول، اين رج��ل قد 
رزقن��ي اهلل ثروة كب��رية وثالثة اأبن��اء وعندما 
كر ابنائي اأخذوا يدي��رون عملي، لكنهم اأتفقوا 

على تقا�شم اموايل وانا على قيد احلياة.
وي�شيف، �شحيح انهم انهم ل يعملون اأي �شيء 
ال مبوافقت��ي، لكن مبرور الوق��ت اأخذ كل واحد 
ن�شيبه م��ن الموال وزوجته وابن��اءه، وذهبوا 

ومل اأعد اأراهم ال يف املنا�شبات.
ويختتم ابو علي، يف اآخر مرة دخلت امل�شت�شفى 
مل يهت��م ب��ي اأحد منه��م، بل ج��اءوا مثلما جاء 

اجلريان والغرباء.
اما احلاج ابو عقيل )65عاما( له حالة خا�شة 
فقد �شي��ق اىل جبهات القتال م��ع ايران ، فوقع 
يف ال���رش وظ��ل اأ�شري مل��دة خم�شة ع���رش عاما 
وعندم��ا عاد اىل وطنه وج��د نف�شه غريبا حتى 

عن اولده، بح�شب قوله.

وق��د زادت حالته النف�شية �ش��وا من عزلته، كما 
اأن اأبن��اءه الذي��ن اعت��ادوا عل��ى ع��دم وج��وده 
�ش��اروا ي�شعرون به عبئ��ا ثقيال عليهم، فيقول، 
اأمتنى لو اين قتلت قبل ع�رشين عاما، ول اعي�ض 

ما انا عليه اليوم.
مواط��ن اآخر رف�ض ذكر ا�شمه، يرى انه قد اذنب 
بحق والدته، فاراد كما يبدو ان يخفف من امله 
من خالل حديثه فيقول، اأنني لن اأ�شامح نف�شي 
مهما طال��ت بي احلياة لأنن��ي ق�رشت يف حق 

والدتي.
وي�شيف، ت�ش��ورت اأن توفري الغ��ذاء واملالب�ض 
وال��دواء يك��ون كافي��ا لالهتم��ام به��ا، وكن��ت 
اأطمئ��ن اىل زوجت��ي للعناي��ة به��ا، وك��م كن��ت 

خمطئا اأذ اأن زوجتي اأهملتها هي الخرى.
ويتابع، كانت النتيجة اأن اأمي قد ماتت يف ليلة 
�شت��اء قار�شة الرد، وكان��ت بحاجه اىل الدواء 
والدف��ىء لكنن��ي اأهملته��ا والن ادع��وا اهلل كل 

يوم اأن يغفر يل.
اأم��ا الدكت��ور )عبا�ض الطائ��ي( اأخت�شا�ض علم 
نف���ض فيق��ول، اأن كب��ار ال�شن تنتابه��م حالت 
نف�شي��ة خا�ش��ه منه��ا ال�شعور باأن م��ا كان يف 
املا�ش��ي اأف�شل م��ن احلا�رش، ومنه��ا ال�شكوى 
الدائم��ة ومنه��ا الت�شل��ب يف ال��رايء وادع��اء 
ال�ش��واب دائما والعزل��ة وال�شعور بان��ه قد بلغ 

نهاية املطاف.
وي�شي��ف الطائ��ي ، مهما بذلنا م��ن عناية فان 
من الطبيعي اأن ت�شتمر م�شاكلهم ال�شحية فعلى 
البن��اء اأن يكون��وا اأك��رث ايجابي��ة يف التعامل 
مع اأباءه��م وامهاتهم ب�شر وتفه��م فلي�ض من 
املنط��ق اأن تطل��ب م��ن بل��غ ال�شبع��ني عاما اأن 
يحمل نف�ض اأفكارن��ا وان يكون مرحا دائما بل 
يجب اأن نتقبله كما هو، لن �شنة احلياة هي اأن 
الب والم هم الذين يربون ول ميكن اأن نعك�ض 
ه��ذه العملي��ة عندما يكر البن��اء فريغبون اأن 

يعلموا اباءهم مفاهيم جديدة.
كب��ار  اأن  عل��ى  نوؤك��د  اأن  يج��ب  اخلت��ام  ويف 
ال�شن م��ن الرجال والن�شاء له��م حق مقد�ض يف 
ممار�ش��ة دوره��م يف احلي��اة كما ه��م ال�شباب 
والطيقول ب��ل رمبا ي�شتحقون من��ا اأن نوؤليهم 
حالته��م  متابع��ة  خ��الل  اكرم��ن  اأهتمام��ا 
ال�شحي��ة والنف�شي��ة واملادي��ة كذل��ك ويف ذات 
الوق��ت نحن ندعو كاف��ة املنظم��ات الن�شانية 
وموؤ�ش�ش��ات املجتم��ع امل��دين والدوائ��ر الطبية 
اأيج��اد  عل��ى  الدول��ة  وم�ش��وؤيل  والجتماعي��ة 
م�شاك��ن خا�ش��ه للم�شن��ني والهتم��ام بها اأن 
وج��دت وللتذك��ري فقط اأن ه��ذه امل�شاكن تهمنا 
جميع��ا لننا جميعا اذا طال عمرنا ف�شنقف يف 

�شفوف امل�شنني يوما ما.

التسوق اإللكتروني ... البائع مجهول والمشتري ملهوف والبضاعة مغشوشة
ال تصدقي كل ما ترينه على الفيسبوك 
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مل يعرف
 "اأبو حممود" الذي 

دخل عقده ال�سابع 
من العمر، كيف 

ا�ستعل راأ�سه �سيبا 
على حني غرة وهو 

يقا�سي من الظروف 
املعي�سية ال�سعبة 
التي اأثقلت كاهله 
ومل ت�سمح له اأن 
يق�سي ال�سنوات 
املتبقية من عمره 
�ساأنه �ساأن اأقرانه 

الذين يعي�سون 
اأجواء الراحة مع 

اأبنائهم الذين رفعوا 
عنهم كاهل العمل 

وامل�سوؤولية.
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