
ثــقــيل وغــيــر مـــرغــوب به وحــتى ابــنه
الــكــبـيــر مــا عــاد يـحــتــمـله وال يــعــيـره
ـوت للـتـخلص اهتـمـامه وهـو يتـمـنى ا

عاناة .  من هذه ا
وكـثـيـر من كــبـار الـسن يـحـتـاجـون الى
االدويـــة لــعالج امــراضــهم او تــســكــ
آالمـهم وهم ال يـريـدون من هـذه احلـياة
ـأوى والـعالج واالهــتـمـام بـهم سـوى ا
ويـتـحـدث " ابـو مـاهـر" كـبـيـر الـسن عن
وضـوع فيـقول /انه يعـاني اهماال او ا
ـســجل بــأسـمه تــهـمــيـشــا في مــنــزله ا
ويــسـكن مع ابــنـته الــوحـيــدة وزوجـهـا
ومع هـذا فــأنه يـشـعـر فـي قـرارة نـفـسه
بـــأنه شــخص غــيـــر مــرغــوب به او انه
عـالـة عـلى اآلخـرين ومع ان لـديه راتـبـاً
عاناة رارة وا تقاعدياً اال انه يشـعر با
ـرض وعـدم الـقـدرة علـى عمل نـتيـجـة ا

شيء او اتخاذ اي قرار . 
وهناك كـبار السن مـشردون في شوارع
بــغـــداد بــعـــضـــهم يــنـــامـــون في غــرف
مــســـتـــاجــرة ويـــأكــلـــون في اي مـــكــان
يـصادفـهم ألن عنـدهم رواتب تقـاعدية ,
ـــلـــكـــون شـــيـــئــاً ن ال  وبـــعـــضـــهم 
يعيشون في تشرد وتسول من اآلخرين
ويـــنــــامــــون في اي مـــكــــان مــــنـــزو من
الــــشــــوارع وهـم في الــــغــــالب مــــرضى
وبـحاجـة الى عالج كـثيـر ويخـافون من
الــتــحـدث لــآلخــرين وال يـتــحــدثـون مع

الغرباء . 
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ضي خـريف العـمر ويـضعف الـبصـر وينـحل اجلسم تـزداد معـاناة كبـار السن مع  عنـدما 
رض واحلاجة ومن يـتحملـهم ويقول مواطـنون / ان غالبـية كبار الـسن يعيشـون في معاناة ا

رض. وصعوبات جمة في مقدمتها عدم االلتفات اليهم وعقوق االبناء وا

 ويرى "مـحـمـد عبـد الـسـتـار" كاسب/ ان
كـبار السن وخـاصة بـعد مرحـلة الـست
مـن اعـمــارهم يـعــانـون امــراضـا مــزمـنـة
كـثيرة وهـنا تـكمن الـصعـوبة في العالج
وشـراء االدويـة وعـدم وجـود من يـعـتـني
بـهم بـعـد زواج االبــنـاء وانـفـصـالـهم عن
الـعـائـلـة وزواج الـفـتـيـان ووفـاة الـزوجة
عـلى االغلب وقـليـلون هم الـذين يعـتنون
بـــكــبــار الـــسن وهــنــاك قـــصص عــديــدة
ة بـهذا الـصدد ونـظرة واحـدة على ومـؤ
شــوارع بــغـــداد الــرئــيــســة ســوف جنــد
عــشـــرات من كــبـــار الــسـن مــشــردون او
ـرض والـعـجـز مـرضى .. وكـلـمــا ازداد ا
عاناة لـدى كبار السن ويصبح ازدادت ا
وجــودهم عــنـد بــعض االســر صـعــبـاً او
غـير مـرغوب فـيه ويحـاول بعض االبـناء
الـتـخـلص من كـبـار الـسن بـإيـداعـهم في
ــسـنــ او رمـيــهم في الــشـارع في دار ا
بــعض احلـــاالت الــنــادرة ويـــؤكــد كــبــار
الـــسن انـــهم غــيـــر مــرغـــوب بــهـم ألنــهم
يــحــتـاجــون الى رعــايـة وعــنــايـة وعالج
واوضح " عـلي رزاق" كبـير بـالسن / انه
شـبه عـاجـز وهــو يـسـيـر بـبطء وجـسـمه
ــنـزل يـواجه يــرتـعش وكــلـمــا عـاد الى ا
ــشــاعــر من قــبل زوجــة الـــكالم وجــرح ا
ابـنـه مع انه ال يـجـلس في الـبـيت طـويالً
ويــخــرج مـنــذ الــفـجــر الى الــشـارع وفي
مـعــظم االحـيــان ال يــتـنــاول الـطــعـام في
الـبـيت ومع هـذا فـأنه يشـعـر بـأنه ضيف
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لم تـعـد الزراعـة جتـدي نـفـعـا بـعد
ان اصبح االنتـاج الزراعي احمللي
مــكـلــفــاً لـلــغــايـة ويــبــاع بـأرخص
االثـمـان نـتـيـجـة مـنـافـسـة االنـتاج
ــزارع ــســـتـــورد .. فـــا الــزراعـي ا
الـعـراقي علـيه ان يشـتـري مضـخة
ــيـــاه وان يــتــعــامل مع لــســحب ا
ـــكـــائن لـــتـــســويـــتـــهــا االرض بــا
وحـــرثــــهـــا ومن ثم عــــلـــيه شـــراء
الـــبــذور واالســـمــدة والـــنــايـــلــون
والــوقــود وتــأجـيــر وســائل لــنـقل
وبـالـتـالي فـأن احملـصـول لن يـأتي
بنتيجـة ولذلك عزف الفالحون عن
زراعــــة االرض وحتـــــمل مـــــشــــاق
الـعمل والـتعب عـلى ال شيء ! وقد
اختفت جمـيع احملاصيل الزراعية
من االسـواق ولم يعـد هنـاك انتاج
زراعي مــــحــــلي  ,بل كل مــــا هــــو
مـوجـود باالسـواق مـستـورد وهذا
مـا يـريـده البـعض لـيحـقق اربـاحاً
ــــســـتـــورد  ,وان مـن خالل بــــيع ا
تــبــديـد امــوال الـدولــة والــعـمالت
الــصــعـــبــة بــاالســتــيــراد وخــراب
االرض امر مـرفوض  ,فهـناك دول

ـــاء صــارت ال تـــمـــلك االرض وال ا
تـصـدر الـيــنـا اخلـضـراوات وهـذه
هي الطاقة الكبرى  ,فهل ان ارباح

البعض من خالل االسـتيراد تدعو
خلزاب االرض واالنسان . 
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واطن " سيف وضوع ادناه بعث به ا ا
كـاظـم" من مـحــافــظـة واسط / الــكـوت/
يتـناول فـيه آراءه الشـخصـية في بعض
ـزارع ويـبتد ـشاكل الـتي تواجه ا ا
ـوضــوع بـالــقـول / رغم ـواطن هــذا ا ا
امـتداد االراضي الـصاحلـة للـزراعة الى
مـسـافــات شـاسـعــة ورغم وجـود االنـهـا
ـيـاه اال ان الـعــراق مـا زال يـسـتـورد وا

الــفـــواكه واخلــضـــراوات من كل مــكــان
وهـنـاك اسبـاب عـديـدة لتـراجع الـزراعة
كن وقـلة االنـتاج الـزراعي في العـراق 

تلخيصها كما يلي :-
 الـتصـحر : وهي مـشكـلة كـبيـرة تواجه
الـفالح حـيث أن هنـاك اراضي كثـيرة
رور الـزمن ولقـلة مـهمـلـة منـذ عقـود و
ــــيــــاه اهـــمــــلت تــــلك االراضـي حـــتى ا
حتــــــــــــولـت الـى

اراض قــاحــلــة وصــحــراويــة وهــو امـر
يــشــمل اراضي كــثـيــرة جــداً في عــمـوم
كن مـعاجلـتها شـكلـة  الـعراق وهـذه ا
مـن خالل الـــــعــــمل عـــــلى اســـــتــــصالح
االراضي والــعـــمل فــيــهـــا بــجــد وعــمل

دؤوب. 
شاكل لوحة في االرض : ومـثل هذه ا ا
كـــثـــيــرة جـــداً حـــيث تــتـــعـــرض بــعض
رور االراضي الى بقاء االمالح فيها و
الـزمن تـعـلــوهـا االمالح بـكـثـرة ومـثل
هــذه احلــالــة تــنــتــشــر في كــثــيــر من
ـــكن اســـتـــصالح االرض االراضي و
ـياه عـلـيهـا وغسل من خالل تـسـليط ا
ــــــــــكن ــــــــــرور الـــــــــوقـت  االرض و
تراكـمة عليها تخليـصها من االمالح ا
فـي بـــعض االحــــيـــاء واحلـــاالت . شح
ـيـاه الى جـمـيع مـيـاه الـري: ال تـصل ا
االراضي الـزراعــيــة في الــوقت الـراهن
ألن هــنـاك مـحـافــظـات تـأخــذ حـصـصـاً
ـيـاه اكـبـر مـن حـصـصـهـا ولــذلك تـقل ا
الــواردة الـى كل احملـــافــظـــات كـــمــا ان
ــزارعــ ال يـــلــتــزمــون هــنــاك بـــعض ا
وضـوعـة للـسـقي والري بالـتـوقيـتـات ا
اضـافـة الى شح ميـاه االنـهار بـالـصيف
وهـو امر لـم يعـالج منـذ سـنوات عـديدة

مضت. 
بنـاء السدود : قـامت دول اجلوار بـبناء

ياه يـاه واخذت تقـلل ا سدود حلـجب ا
الـواردة الى الــعـراق وهـو امــر البـد من
حـله عــبـر الــقـنــوات الـدبــلـومــاسـيـة او
احملاكم الـدوليـة حيث ان هنـاك مواثيق

لهذه االغراض وواجب احترامها 
زارعـون من قلة قلـة االسمـدة : يعـاني ا
ـمنوحة لـهم والتي ال يحصل االسمدة ا
عـلـيــهـا الـكـثـيـرون كـمـا ان اسـعـار هـذه
االســمـدة غــالـيــة في االســواق احملـلــيـة
وهـــو امــــر يـــجب مـــعـــاجلـــتـه من قـــبل
اجلـــهـــات الــزراعـــيـــة في الـــدولــة قـــلــة
ـبـيـدات : مـكـافـحـة اآلفـات الـزراعـيـة وا
وهذه مسالـة ذات اهمية بالغـة بالنسبة
ـكن لـكل االمراض لـلـمـزارع حـتى ال 
وسمية وال ان تنتشر وتفـشل الزراعة ا
بـد لــلـجـهـات الـزراعـيــة االهـتـمـام بـتـلك
الـنـقـطة لـلـصالـح العـام . غالء الـوقود :
يــســهم الــوقــود الـــغــالي في الــتــســبب
ــشـاكل لــلـمــزارعـ فــهم يـحــتـاجـونه
ـضـخـات وكـذلك الـسـيـارات لـتـشـغـيـل ا
واجلرارات الزراعـية والذهـاب لتسويق
احملــــاصـــيل او جــــلب االحـــتــــيـــاجـــات

همة .  الزراعية ا
ـكـنـنـة الـزراعيـة : يـجب االهـتـمام قـلة ا
ـــعـــدات ـــكـــائن وا بـــإشـــاعـــة وجـــود ا
لـلمـزارع في كـل مكـان من اجل تمـك

الفالح من العمل واالنتاج .
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ـواطـن " ابــو عــلـيــاء " مـن مـحــافــظــة ديــالى / اخلــالص / يــتــنــاول ا
ـوجـودة (بـكـثـرة) ويـقـول / انه رغم ـنــافـذ ا مـوضـوع اسـتـقـطـاعـات ا
تقاعدين اال ان نافذ من رواتب ا وجود نسبة محددة على استقطاع ا
ـتقاعدين امنافذ تـستقطع عـشرة آالف لكل ملـيون دينار من ورواتب ا

وهي مبالغ باهظة فلماذا ?!. 
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اضي كانت طمـوحات الشباب في ا
والــيـــافـــعــ هـــو احلـــصـــول عــلى
ـراتب الـعـلمـيـة او الـتـخصص في ا
مـجــاالت الـطب والـهــنـدســة خلـدمـة
الوطن والـشعب ومـثل هذا الـطموح
ــنـــشــود هـــو طــمـــوح كل شـــبــاب ا
الـشــعـوب في الــعـالم .. امــا شـبـاب
الـيوم فـأن طمـوحاتـهم تتـأرجح ب

ان يصبح مطربـاً مشهوراًاو يسجل
اغنيـة يشتهر بـها! او االحتراف في
مـجـال الـريـاضـة ال لـتـحـقـيق اجنـاز
ريــاضي بل لـيـحـصـل عـلى مـكـاسب
مادية جيدة ! ومثل هذه الطموحات
مـشـروعــة لـكــنـهـا لــيـست هي االمل
ـــنـــشـــود لـــلـــوطن ولـــلـــمـــجــتـــمع ا
فــالـشــبـاب يــجب ان يــكـونــوا قـدوة

لآلخرين في مجـال التفوق واالبداع
وحتـــــقــــيـق االجنــــازات ورفـع عــــلم
الــعـراق عـالـيـاً في احملـافل الـدولـيـة
وهــــذا لن يــــأتي اال بــــاالجتــــاه الى
ـنافـسة حتـصيل الـعلـم والتـفوق وا
مع اآلخـرين والبـد ان يكـون اشـبـابا

ستوى طموح االمة كلها . 
×ÊULKÝ bL- بغداد 
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ـــــــنــــــاســـــــبــــــات في إحـــــــدى ا
االجـتمـاعيـة كانت لـنا وقـفة مع
" الــبـالغ ـواطـن "ربـيـع حـســ ا
من العمر خمساً وخمس سنة
ويـعــمل طــبـاخــاً لـلــمــنـاســبـات
واطن االجتماعـية وقد حتدث ا
الــيـنـا عـن طـبـيــعـة هــذا الـعـمل
/ انـا مـتـقـاعد مـن اجليش قـائالً

الـسـابق
وقــــــــــــــد
كـــــــــــنـت
طــبــاخــاً
ايـــــضــــاً
واحلقيق
ة ان
الــــطــــبخ
فـن وذوق
وكــــلــــمـــا
كــــــــــــــــــان
الـــطـــبــاخ
مـــــــاهــــــراً
فـــــــــــــــــأنـه
يــسـتــطـيع
ان يــبـتــكـر

يــجــعل من الــصــعب االعــتــمـاد
عــلى نـوعــيــة مـعــيـنــة حـيث ان
هــــنـــاك عـــشـــرات االنـــواع وفي
ـــاضــيـــة اعـــتـــمــدت االشـــهـــر ا
شـخـصــيـاً عـلى نــوع مـعـ من
الـرز وكان جـيداً اال انه سـرعان
يـزاته االصلية ما تبـدل وفقد 
ويـقــال ان الـغش لـعب دوره في
ذلك وبــســبـب عـمــلـي هــذا فــقـد
طـــلب مـــنـي اكــثـــر من صـــاحب
مـطــعم الـعــمل لـديه كــطـبـاخ اال
انــنـي رفـضـت ألنـنـي ال اريـد ان
اتــقـــيــد بـــعــمل او دوام مـــعــ
وعــــمـــــلي احلـــــالي مـع راتــــبي
الــتـــقـــاعــدي يـــضـــمن لي دخالً
شـهـريـاً جيـداً واحلـمـد لـله على
نعـمـته الـفـضيـلـة وال اريـد غـير
الصحة واالمان للجميع .. ومن
االشـياء اجلـيدة هي زيـادة عدد
الــطــبــاخــ بــســبب الــبــطــالــة
واقدام الشـباب على هـذا العمل
وهم بارعون في عملهم واخذوا
يـــضــــيـــفـــون اضــافـــة جـــديــدة

للعمل.

الى قـائـمة الـطـبـاخـ هـنـاك ومـنذ
اكـثر من خـمس وثالثـ سنـة وانا
امــارس الـطـبخ وبـعـد ان تـسـرحت
بسـبب حل اجلـيش السـابق اخذت
ـنـطـقة الـتي اسـكن بـها اعـمل في ا
ــآ وكل كــطـبــاخ فـي االعـراس وا
ـناسـبـات االخرى واحلـمـد لله ان ا
الــعـمل جـار عـلى مـايـرام واسـاس
واد طبخ هو الذوق واستعمال ا ا
اجلـيدة والـكل يـستـطيـعون الـطبخ
عــادة ولــكـن قــلــة مــنــهم هم الــذين
ـذاق يــعـجب يــطـبــخـون جـيــداً و
اآلخـــرين او كـــمـــايـــقـــال (الــنـــفس
الـطـيـبـة) هي الـتي يـكـون طـبـخـهـا
.. امـا عن مـشـاكل الـطـبخ فال جـيـداً
اعتقد ان هنـاك مشاكل ولكن توجد
بـعـض االشـكـاالت الــبـسـيــطـة مـثل
عـدم تـوفـر اخلـضـراوات الـعـراقـية
ـستورد والـتي اعتـدنا عـليـها ألن ا
مـنـها يـختـلف بالـطـعم عمـا اعتـدنا
عليه ولهذا فأن الطبخ احياناً يفقد
نـــــكـــــهـــــته االصـــــلـــــيــــة بـــــســـــبب
ـســتــوردة كــمـا ان اخلــضــراوات ا
تــعــدد الــرز وانــواعه في االســواق

بعد اخرى تعلمت كل انواع الطبخ
وكنت استـشير جدتي كـبيرة السن
بـاالمـر حـتى تـعـلـمت طـبخ الـكـثـير
من االكالت وصــرت اطــبخ يــومــيـاً
في الــبـيـت االمـر الــذي اســعـد ابي
بــســبب غــيــاب ووفــاة ربــة الـبــيت
وبـعـد تطـوعي بـاجليش انـضـممت

االكـالت اخملـتـلـفة وقـد اسـتـهـواني
الـطـبـخ مـنـذ الـصـغــر حـيث نـشـأت
يـتــيم االم وكــنت عــنـدمــا اعـود من
درسـة اقوم بتـحضيـر الطعام لي ا
وألختي الصغيرة حيث كان والدي
رحـمه الـله مـشـغـوالً بـعـملـه ولـهذا
كـنت انـا راعـي الـبـيت وبــالـتـدريج

وســــــنـــــة
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ــواطـــنــ لـــنــا تــوجه لـــفــيـف من ا
حـامـل شـكواهـم وتعـرضهـم للـغ
واإلجـحـاف وغـمط حـقـوقـهـم قـائـل
انـهم لم يـجــدوا أي جـهـة حــكـومـيـة
تـنظر فـي مطـالبهـم وتأخذ شـكواهم
ـا أســهم في ضــيـاع بــاحلـســبــان 
حـقـوقهم طـوال سـنـوات مضت وهم
عــدد مـن مـوظــفـي وزارة الـدفــاع في
عــهــد الــنــظـام الــســابق. يــجــمــلـون
قضـيـتـهم في كـونـهم عـانـوا الـكـثـير
مـنــذ سـقــوط الــنـظــام حـتى اآلن من
ــالــيـة جــراء قــطع مــسـتــحــقــاتـهم ا
والـتــغــاضي عن ســنـوات خــدمــتـهم

وتسـريحـهم بال أي تعـويض.. فـبعد
أن  حل وزارتــــهم واالســـتـــغـــنـــاء
عــنــهم كــانــوا يــتــســلــمــون دفــعـات
الــطـوار الـبــالـغـة  150ألف ديـنـار
ـنحـة في عام ومن ثم  قـطع هذه ا
بــــــحــــــجــــــة أنه ال يــــــوجــــــد 2016
تـخـصيـص مـالي. وبـعـد مـطـالبـتـهم
ـعـنيـة إمـا بإرجـاعهم إلى اجلـهات ا
اخلدمة حلـ إكمالهم  15سنة ومن
ثم إحــالــتــهم عــلـى الــتـقــاعــد قــوبل
طــلـبــهم بـالــرفض وعــدم االسـتــمـاع
ـراجـعة ـطـالـبـهم. ومـن ثم قـامـوا 
اليـة ولم يجدوا من يـستمع وزارة ا
طالبهم بـحجة أن الوزارة ليس لها

ـواطن " نـهاد عـبـود" من بغـداد / الـشعب / الى يشـير ا
االزدحام احلـاصل في شـارع ابي طـالب يـوميـاً وخـاصة
ـركــزيـة / الــشـعب/ قـرب تــقـاطع الــصـلــيخ واالســواق ا
ويـقــول / البـد من إنــشـاء مــجـسـر قــرب مـدخل الــشـعب

(حي عدن) من اجل انـسيابـية كـاملـة للـسيارات في ذلك
الـشـارع وحـتى ال حتـصل اخـتـنـاقـات مـروريـة والسـيـما
وان هــذا الـــطـــريق يــؤدي الـى مــحـــافــظـــات عـــديــدة في

الشمال.
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ـواطن "كـرار عـبـد احلــسن " من مـحـافـظـة كـربالء مـوضـوع يـتـنـاول ا
ـائي كان خـطأ فادحاً شروع ا مشروع (اخلـيرات)ويقـول / ان هذا ا
صـيبـة ان ال احد يـتراجع عن ـواطنـ وا اضر بـشريـحة كـبيـرة من ا
هذا اخلطأ وتبـقى االضرار مالزمة للـمواطن .. فهل هنـاك من يستمع

للنداء ويعالج موضوع مشروع اخليرات هذا ?!. 
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ـواطن " عـلي رضـا" من بـغــداد/ الـنـهـروان/ يـقـول .. ان الـقـوارض ا
واطـن بـنقل تنـتشـر بكـثرة في مـنطـقـة النـهروان وبـاتت تهـدد حيـاة ا
ـشـكلـة التي لم حتل االمراض اخلـطيـرة والبـد من وجود عالج لـهذه ا

حلد اآلن . 
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ــثـنى /الــسـمـاوة/ ــواطن " خـضــيـر عـبــاس" من مـحــافـظـة ا يـطـرح ا
موضـوع مراجـعة ذوي الـشهـداء لدائـرة التـقاعـد ويقـول /ان مراجـعة
دائرة التقاعد وخاصة ذوي الشهـداء تتطلب منهم الوقوف على ابواب
الـدائــرة مـنــذ الـفــجــر لـضــمـان الــدخـول اوالً. والــوقـوف عــنـد شــبـاك
ـوظــفـ لــضـمـان ـاذا ال تـرفــد هـذه الــدوائـر بــا ـراجــعـة وال نــدري  ا

انسيابية افضل بالعمل? . 

دارس واطن " حيـدر محمود" من بغداد/ الـزعفرانية / الى ا يشير ا
ويقـول / مـنـذ سنـوات لم تـ مـدرسة جـديـدة واالعـتمـاد يـنـصب على
ة الـتي اصبـحت آيلـة للـسقـوط وان كان هـيكـلهـا جيداً دارس الـقد ا
فأن ابـوابهـا مكـسـرة وشبـابيـكهـا بال زجـاج وال توجـد بهـا مراوح وال

رافق الصحية فحدث وال حرج .  مياه شرب اما ا
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ــواطن " ايـاد مــحــسن " من مــحـافــظــة واسط / الــعـزيــزيـة/ يـطــرح ا
ـواطنـ مثالً موضـوع عمل احلـافالت الصـغيـرة ويقـول / ان اغلب ا
ـراجـعـة االطـبـاء مـســاء في بـغـداد ثم يـحـاولـون الـعـودة الى يـذهـبـون 
مــنـاطــقــهم فال يــجــدون حــافالت صــغــيــرة لـنــقــلــهم ســوى ســيـارات
(التـكـسي) غالـيـة الـسعـر والـتي يسـتـغلـهـا اصحـابـها لـغـرض االجرة

ليالً.
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رضى في احدى العيادات االهلية ببغداد v{d∫ عدد من ا
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فــقـدت مـنـي الـهـويــة الـصـادرة مـن كـلـيــة دجـلـة
اجلـامـعـة باسـم الطـالب (حـسـ يـاسـ عـبـيد)

صدرها. ن يعثر عليها تسليمها  الرجاء 

عالقـة بـقـضـايـا كـهـذه.. فـعـادوا مرة
راجعة وزارة الدفاع ولم يتم أخرى 
الــرد عــلــيـــهم بــحـــجــة عــدم وجــود
تـــخــصــيــصــات مــالــيــة وال درجــات
وظـيـفـيـة ومـا كـان مـنـهم إال الـعـودة
ـــراجـــعــة دائـــرة احملـــاربـــ ولــكن
مــطـالــبـهم لم تــلق آذانـاً مــصـغــيـة..
األمـر الـذي أضـطـرهم إلـى الـتـظـاهر
مراتٍ عدة بدون أدنى فائدة إذ كانت
اجلهات اخملتصة تتجاهل موقفهم..
ــا عــرضــهـم لإلهــانــات من أفــراد
األمن الـــــذيـن كـــــانـــــوا يـــــفـــــرقــــون
جتمعاتهم ويحرمونهم حق التعبير

هم.     عن مظا

واطن " اركـان عبـد الله " من مـحافـظة ديـالى / بعـقوبة ا
اجلـديـدة / يـقــول / ان مـيــــــــــــاه االسـالــة الـتي تـصل
واطنـــــــــ تـضخ مباشرة من الـنهر الى االنابيب الى ا
وال جتري عليــــــــــــــهـا عمليـات تصفيـة وال تعقيم وهذا

ــواطن من خالل شــربه لــلــمــاء الـذي مـا يــلــمـــــــــــسه ا
يــحــتـــوي عــلى شـــــــــــــوائب واوحـــــــــــــال وال وجــود
لـرائــحـة الــكـلــور .. فـلــمـاذا هـذا الــذي يـجــــــــري بـحق

واطن ? ا
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