
األطـباء او األسـواق التـجاريـة ويحـتاج
الـــبــعـض الى مـــراجــعـــات لألطـــبــاء او
الــتـــبــضع او شـــراء األشــيـــاء ويــشــكل
االزدحــام مــعــانــاة مـضــافــة لــهم حــيث
ـئـات األمـتـار من ــشي  ـارس هـؤالء ا
اجـل الـــــــــوصـــــــــول الـى األســــــــواق او

العيادات 
ومـن ثم الـــعـــودة بـــنــفـس الـــطـــرق امــا
رضى وكبار السن فان زحام الشوارع ا
يسـبب لهـم معـاناة كبـيرة جـدا حيث ان
الـتـأخـيـر يـزيـد مـعـانـاتـهم وخـاصـة في
أيــــام الــــصـــيـف حـــيـث تـــصـل درجـــات
احلــرارة الى مـا فــوق اخلـمــسـ درجـة
ـــــــريـض داخل ـــــــكن ان يـــــــبـــــــقى ا و
السيارات لـنصف ساعة او اكـثر بسبب
االزدحام الشديد ويزداد االزدحام سوءا
مع حصـول حوادث اصطـدام او تفـجير
إرهــابي لــيــزيــد الــطــ بـلـه ولــيـصــبح
ــقـــصــود امــرا ـــكــان ا الــوصـــول الى ا
واطنون يوميا ثمن صعبا جدا ويدفع ا
هـذا االزدحـام من اعصـابـهم ولـهـذا البد
ــعـنــيـة ان تــعــمل أوال عـلى لــلـجــهـات ا
تـبـلــيط الـشــوارع بـشـكل جــيـد وحـسب
واصـفات احلديـثة وتوسـيع الشوارع ا
ـهــمـة من خالل اســتـقــطـاع امــتـار من ا
جـانـبي األرصـفـة واجلـزرات الـوسـطـيـة
ــواطـــنــ والـــعــمـل عــلى مـــنع نـــزول ا
والـبــاعـة الى مـنـتـصف الـشـوارع ومـنع
الــدراجـات والــعــربـات من الــدخـول الى
همـة ورفع بعض السيطرات الشوارع ا
واحلواجز لتسهيل انسيابية السيارات
والـعـمل أيـضـا علـى تسـقـيط الـسـيارات
ة وانـشاء طـرق حديـثة وعـريضة القـد
ـناطق اجلـديـدة وعدم تـكـرار نفس في ا
الـقصـة في أماكن تـبـنى حديـثا من اجل

ضمان مستقبل آمن للطرق.
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ـواطن (عـلي ـوضـوع ادنـاه بـعث به ا ا
ابـراهـيم) من بـغداد/ الـدورة مـوضـوعا
تــنـــاول فــيه اراءه الــشـــخــصــيــة حــول
الـشـوارع وكثـرة االزدحـامـات ومطـالـبة
ـواطن بالقول بايجـاد حلول لـها وبدأ ا
الـشـوارع هي شـريـان احلـيـاة الـيـومـية
واطنـ ومنها تبـدأ احلركة نحو لكل ا
االعــــمـــال واالشـــغــــال وهي الـــســــبـــيل
ـا يؤسف له اليصـالنـا الى مبـتغـانا و
ان جـمــيع شـوارعــنـا مــزدحـمــة مـلــيـئـة
بـالـسـيـارات والـشـاحـنـات والـسـتـوتات
وعــربـات جتــرهـا اخلــيـول والــدراجـات
الــنـاريـة والـهـوائــيـة وكل هـذه االشـيـاء
تـسـيـر في شـوارعـنــا الـضـيـقـة الـتي لم
تــبـلط مـنـذ ثالثـ عـامـا ويـرى (مـحـمـد
صـالح) كـاسب ان الـسـواق ال يـلـتـزمون
بــالـســيــر عــبـر مــســارات الــشـوارع أي
الـسـيـر بـ اخلـطـوط وان كـثـيـرا منـهم
يــتــنــقــلــون كــيــفـمــا شــاءوا من اقــصى
اليم الى الشمال دون إشارة او حتى
ـرأة وهي أمـور بـاتت تـسبب الـنـظـر بـا
ـضايـقـة لالخرين وان اكـثـر من هؤالء ا
رور اآلمن ال يلتزمون بقواعد السير وا
بـالـشوارع الن اغـلـبهم يـجـهلـون قـواعد
الـسـيـر وال يــعـرفـون قـيــادة الـسـيـارات
بـطـرق آمنـة وسـليـمـة واكـثرهم يـظـنون
ان الــسـيــاقـة هي اجلـلــوس وراء مـقـود
الـــســـيــــارة والـــســـيـــر بـــهـــا.. ويـــؤكـــد
واطنون ان أسباب الزحامات الكثيرة ا
هـــو قــدم الـــشـــوارع وعــدم مـالءمــتـــهــا
لتطورات دخـول السيارات بـهذا الشكل
وكـثـرة النـاس الـتي تـشكـل حلـقـة زائدة
في هذا االزدحام إضافة الى السيطرات
األمــنــيــة وتــضــرر الــشــوارع ويــســتـاء
ـواطـنــون جـدا من االزدحـام احلـاصل ا
في الــشـوارع الـتي تـوجـد بـهـا عـيـادات
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تـبــدو شـوارعـنــا اثـنـاء الــنـهـار في
فوضى كـبيرة حـيث يغطي الـسماء
تـطـاير من قـرب الـشوارع الـغـبـار ا
ـركبات اضـافة الى الروائح مرور ا
الــنــتــنــة جــراء عــوادم الــســيــارات
ــولـدات وروائح الـقـمـامـة ودخـان ا
ـتعـفـنة وبـدال من روائح االشـجار ا
واالزهـار والـقـداح صـرنـا نـشم تـلك

الــــــــــــروائـح امــــــــــــا
الـــضــــوضــــاء فـــهي
تــصم االذان وتــولــد
الــتـــوتــر فـــاصــوات
ــــــــكــــــــائن واالالت ا
تــــســــمـع في اغــــلب
الشوارع اضافة الى
اصـــوات مــحـــركــات
ولدات السيارات وا
وانـــشــــغـــال عـــمـــال
(احلـدادة والـنـجـارة
وتصليح السيارات)
بــاعــمــالــهم في تــلك
الـشـوارع وال يـوجـد
مـكـان للـهـدوء هـناك
كما تـمتاز شـوارعنا
بـــاصــوات الـــبـــاعــة
والـبسـطـيات وغـناء

البعض واصوات مكبرات الصوت
امـا الـشـوارع نـفـســهـا فـهي تـمـتـاز
طـبات وتشقق وتخسف باحلفر وا
اغـلـبـها كـمـا ان االتـربة تـمـلـــــــؤها
وال يخلـو شارع من انبـوب مكسور
او حــــفـــرة مـــتـــروكـــة وال اشـــارات
لـــلـــداللــة عـــلـى تـــلك االعـــمـــال امــا
ارة بـكثرة فان صاحب السيارات ا

ـر قبل الـسـيـارة البـطل هـو الـذي 
غيره من السواق بعد اضاءة النور
االحــمــر في االشــارات الــضــوئــيــة
وتـــبــدو واجـــهــات احملــال مـــتــربــة
مـغــبــرة بــعـشــوائــيــة كـبــيــرة جـدا
فـالــصـيـدلي يــجـاوره مــطـعم وبـاع
ـالبس يــــجــــاوره حــــداد او فــــرن ا

صمون.
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اكــد مـــواطـــنــون من مـــخـــتــلـف شــرائح
اجملتمع ان مستجدات لم يكن على البال
قــد طـــرات عـــلى مــيـــزانـــيــات الـــعــوائل
الـــشـــهـــريــة ومـــنـــهـــا ايـــصــال الـــطالب
ـدارسهم وقـالـوا في احاديث لـ (لـزمان)
ان خــــطــــوط نــــقل الــــصــــغــــار من والى
ــدارس تـكـلـف الـعــائـلــة مـبــالغ لم تـكن ا
بـاحلـسـبـان في الــسـابق بـسـبب ظـروف
كـثــيـرة جــدا واوضح (حـســ سـلــمـان)
كاسب ان ابناءه الصـغار البد ان يركبوا
(الستوتة) صـباح كل يوم اليصالهم الى
درسة وعودتـهم منها السبـاب مختلفة ا
ـدرسة عن الـبـيت وتـقـلـبات منـهـا بـعـد ا
اجلـــو واخملـــاوف االمـــنـــيـــة الـــكـــثـــيــرة
وبـالـطــبع فـانــنـا نـدفع اجــورا لـصـاحب
الــسـتــوتـة الــذي صــار يـحــشـر عــشـرات
الـطالب في تـلك االلة اخملـتـلفـة! وتـعاني
عــوائل فـقـيـرة كـثـيـرة من دفع مـصـاريف
اشــتــراك الـطـالب بـخــطــوط نــقـلــهم الى
ـدارس ويـرى (عالء خلف) الـكـليـات او ا
صـــاحب مـــحـل ان خـــطـــوط الــــنـــقل في
الـســابق كـانت سـريــعـة ورخـيــصـة جـدا
حـيث كـان بــامـكـان الـطــالب او الـطـالـبـة
صـلحة بعـشرة فلوس اما ركوب باص ا
اليوم فـاننا نـدفع االالف من اجل ايصال
بنتنا الى الكلية وعودتها بسبب الزحام

وعــــدم الــــوصــــول بــــاالوقــــات احملــــددة
واخلــــوف من االرهـــاب والــــعـــصـــابـــات
وبـالـتالي فـان ذهـاب الطـالـبات بـخـطوط
نــقل مــريــحـة تــوصــلـهم الـى مـبــتــغـاهم
وعـودتــهم افــضل الف مــرة من الــذهـاب
لـوحــدهن. وقـد عــمل اصـحــاب سـيـارات
خاصة على تأسيس خطوط نقل للطالب
وخــاصـــة الـــطــالـــبــات فـي حــ تـــعــمل
سـيـارات الــنـقل اخلـاص ايــضـا في نـقل

الطالب وهي سيـارات اكبر
مـن االولى ويــــــــتـــــــحـــــــدث
ـواطن (فــاضل عـبـد الـله) ا
وضـوع فيـقول سائـق عن ا
لـــدي خـط مـــكــــون من اربع
ـنـطــقـة الـتي طـالـبــات من ا
اسـكن فيـهـا وهن معـروفات
لــدي وكـــذلك لــنـــا صــلــة مع
االهل باعتبارنا ابناء منطقة
واحــــــــدة ولـــــــهــــــــذا اقـــــــوم
بــايــصـــالــهن الى الــكــلــيــات
وعـودتـهن مـنـها يـومـيـا لـقاء
اجـور متـفق علـيـها وهـو امر
يــطـــمــئن الـــعـــوائل ويــفـــيــد
الـــســواق لـــكــنـه يــؤثـــر عــلى
ميزانـية االسر جميـعها حيث
صار امـر ايصـال الطالب البد
مــنه السـبــاب كـثــيــرة اهـمــهـا

االمـان والزحـام وراحـة الطالب انـفـسهم
في الوصول وتؤثر عـمليات نقل الطالب
والـطــالـبــات عـلى الـعــوائل الـتي لــديـهـا
طــالــبــات جــامــعــيــات وهــو امــر صــعب
لـلـغايـة كـما يـقـول (داود سلـمـان) كاسب
مـضيـفا الـقول انـه يعـاني كثـيرا من دفع
اجور نـقل الطالـبات يومـيا الى كلـياتهن
اخلـاصـة والسـيمـا ان لـديه ثالث فـتـيات

جـامعـايـات والبـد لهن

من اكمال دراستهن فالطالبة التي تذهب
الى كــلـتــهـا عــلى حـســابـهــا في وسـائط
الـــنـــقـل ال تـــصل الى كــــلـــيـــتـــهـــا اال في
الــعــاشــرة وال تــعــود لـــلــبــيت الى عــنــد
اخلـامـسـة مـسـاء وهي امـور تـسـبـب لـنا
الـقــلق والـتــوتـر ولـهــذا فـانـنــا نـدفع في

سبيل راحتنا واطمئنان العائلة كلها.
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ـواطن عـبد عـبـاس مـوضوع من محـافـظـة ذي قـار/ البـطـحـاء يطـرح ا
نـطقـة تعانـي منـذ اشهر يـاه وخاصـة ميـاه الشـرب ويقـول ان ا شح ا
واطـن بـسبب جتاوز ـياه الواصـلة الى جـميع ا ياه وقـلة ا من شح ا
نـطقـة واالمـر ينـطـبق كذلك عـلى مـياه الـسقي حاصل عـلى حـصص ا

والبد من ايجاد حلول.
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مع تـنـامـي الـبـطـالــة وقـلـة االعـمـال
وعـدم تــوفـرهــا اصـبــحت شـريــحـة
الـــشـــبــاب مـــحـــرومـــة من كل شيء
وخـاصـة اولئك الـذين تـخـرجوا من
الـــكــلـــيــات وال عـــمل لــهـم فــهــؤالء
واغـلب الشـبـاب االخريـن مصـابون
بــالــيــأس والــتــوتــر جــراء الــوضع
ـــزري الــــذي يـــعـــيـــشه كل واحـــد ا
مــنـــهـم والبـــد من ايـــجـــاد حـــلــول
ــشــاكل هــؤالء الــشــبــاب من خالل
زجـهم فـي مـعـتـرك احلـيـاة وتـوفـير
االعـمـال الـبـسـيـطـة لـهم والـتي تدر

علـيهم دخـال يعيـشون بـه ويوفرون
ـتــطـلـبــات االسـاســيـة لـهم وان ال ا
يتـركوا عـلى هذه االحـوال الصـعبة
الــتي تــدفع بـهـم الى ارتـكــاب مـا ال
يـحــمـد عــقـبـاه فــاحلـاجــة قـد تـدفع
بالـكثيـرين الى سلوك طـريق سلبي
ومـن االفــــضل اشــــغــــال اوقـــاتــــهم
بـاعـمـال نـافـعـة مـثل اخـتـيـار اعداد
ـدة ــصــانع  مــنـهـم لـلــذهــاب الى ا
اسـبـوع والـعـمل هـنـاك لـقـاء مـبـالغ
بسـيطة او فـتح مراكـز شبابـية لهم
ــــكن لــــهـم فـــيــــهــــا ان يــــزاولـــوا

الــهــوايـــات اخملــتــلــفـــة كــالــفــنــون
والـــــريــــاضــــة واالدب وتــــنــــمــــيــــة
قــابــلـــيــاتـــهم او ادخــال بـــعــضــهم
بدورات تـأهيـليـة على االسـعاف او
تـضـميـد اجلـراح او في معـسـكرات
شبـابـيـة لـيـمارسـوا فـيـهـا هـوايات
مـخـتـلـفـة والــتـعـرف عـلى بـعـضـهم
واشــــغـــــال اوقــــاتـــــهم بـــــاعــــمــــال

نافــعـــــــة.

محمد عبد الرزاق
بغداد/ الكرخ
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ـهـمة في احـدى شـوارع بغـداد ا
ــواطن (يـاسـر كــانت وقـفـة مع ا
) الــبـالـغ من الــعــمـر 37 حــســ
عـامــا ويـعـمل في بـيع الـهـواتف
ـواطن احملـمــولــة وقــد حتــدث ا
عن طـبيـعة عـمـله وهمـومه قائال

الــــهـــــواتـف البــــدال األجـــــهــــزة
ـة بــاخــرى حــديــثـة وفي الــقــد
الغـالب فأن الكـثيـرين من صغار
ــراهـــقــ يــســـيــئــون الـــسن وا
اسـتــعـمــال هــذه األجـهــزة الـتي
وجــدت خلــدمـة االنــســان ولــكن
الــبـــعض يـــحـــاول اإلســاءة الى
الـــنــاس من خـاللــهـــا وهــو امــر
يـدعـو لألسف وال يـتـعـامـل كـبار
السن مع هـذه األجهزة احلـديثة
ولــكــنــهـم يــفــضـــلــون األجــهــزة
ــة الـتــقـلــيـديــة لـســهـولـة الــقـد
استـعمـالهـا وهي تفي بـالغرض
ــطـــلــوب مــنــهــا في الــتــحــدث ا
واالتـصـال الـسـلس مع االخـرين
وهناك بعض الشباب ال يرغبون
بــتـصــلـيح األجــهــزة ويـقــومـون
بـبــيـعـهــا مع اول عـطـل يـحـصل
فـيـها ولـذلك فـنـحن نشـتـري تلك
األجــهـزة ونــقـوم بــتـصــلـيــحـهـا
وبـيعـها الى الـراغـب بـشرائـها
ـا ان هـذه األجهـزة حـسـاسة و
ورقـيــقـة فــهي تـتــعـطل بــسـرعـة
قلدة اركات التجارية ا خاصة ا

من اإلنتاج اآلسيوي.

الــهــواتف واول تــلك الــشــروط دفع
مـقـدمـة مـعـقــولـة من سـعـر الـهـاتف
ــبـلغ عــلى اشـهـر وتـقـســيط بـاقي ا
ـهم هـنـا هـو كـفـالـة شخص عـدة وا
ضـامن لــلـمـشــتـري حـتـى ال تـضـيع
حقـوقـنـا والـبـيع نـقـدا تـتـحكـم فيه
ـة والـتـقـلـيـديـة امـا األجـهـزة الـقـد
ــاضي فــهي والــتي أصــبــحت من ا
رخـيصـة جدا وال يلـتفـت اليـها احد
واالقـــبـــال حـــالـــيــــا يـــنـــصب عـــلى
األجـهـزة احلـديـثـة (اآلي فون واآلي
بـــاد والــــكالكـــسـي) وغـــيــــرهـــا من
ية ولكن ما اركات التـجارية العـا ا
هو مـوجود االن في األسـواق اغلبه
صـناعـة صيـنيـة كثـيرة األعـطال مع
انـهـا غـالـيـة جـدا وتـسـتـهـوي هـذه
األجــهـزة كـثـيـرا من الـشـبـاب الـذين
يحملون جميعهم مثل هذه األجهزة
الـذكــيـة وسـوق هـذه األجـهـزة رائج
جــدا حـــيث يــقـــبل الـــشــبـــاب عــلى
اســتـبــدال األجـهــزة احلــديـثــة فـور
نزولها الى األسواق كما ان أجهزة
الهـواتف الـنقـالة بـاتت هي األخرى
في متناول صـغار السن واالحداث
وغــالــبــا مــا يـــرد الــيــنــا أصــحــاب

بـــعـــد ان انـــتـــقى جـــيل الـــهـــواتف
ة وصار لهذه الهواتف مكانا القد
كــبــيــرا في االســواق ونــقــوم نــحن
بــبــيـع هــذه الــهـــواتف لــلـــراغــبــ
بالشراء نقدا او بالتقسيط واالخير
ـكن بـيع البــد له من شـروط حـتـى 

اعــمل مـنـذ سـنــوات في هـذا الـعـمل
بــعـد ان تــخـرجت ولم احــصل عـلى
وظيفة فساعدتني العائلة على فتح
هـذا احملـل ونـحن نـبـيع هـنـا كل مـا
يـتـعـلق بـالهـواتف من مـكـمالت لـها
وكذلك نقوم ببيع الهواتف احلديثة

تـــمـــتع الـــعـــديــــد من اقـــرانـــنـــا من
ـفـصولـ السـياسـي الـسجـناء وا
ــوظــفــ في وذوي الــشــهــداء من ا
ـمـيزات دوائـر الدولـة بـعد  2003
اضـافــة خــدمـة الــفـصـل الـســيـاسي
وحتــســنـت درجــاتــهم الــوظــيــفــيــة
ورواتـبــهم بــعـد ان احــتــسـبـت لـهم
اخلـدمة الغـراض التـرقيـة والتـرفيع
والتقاعد لكن الفائدة اقتصرت على
من حصـلـوا على وظـائف في دوائر
الــدولــة بــيــنــمــا حــرم االخــرون مع
التمتع بهذه بسبب عدم تمكنهم من
احلصـول على تـعيـينـات بالرغم من
ـهم عـشرات الـطلـبـات لكن من تـقد
دون فائدة. بعد جهـد جهيد افرجها

الــله عـــلــيــنــا نــحن ذوي الــشــهــداء
وحـصل عــدد مــنـا عــلى تــعــيـ في
الــدوائــر احلــكــومــيــة لــكن لالسف
حــرمـــنــا من اضـــافــة مـــدة الــفــصل
السيـاسي الذي حصل علـيه اقراننا
وذلك بـسـبـب نـفـاد مــدة الـتــسـجـيل
عامالت و والتقد على ترويج ا
شـكلـة للـنظـر في هذه حل الـلجـان ا
الـطــلــبــات بــحــلـول .31/12/2016
ــســؤولـون الــكــرام: قــبل الــســادة ا
التـاريخ اعاله واغالق الـتقـد على
اضــافـة مــدة الـفــصل الـســيـاسي لم
يـــكن الـــعـــديـــد من ذوي الـــشـــهــداء
حـاصــلــ عــلى وظـائـف حـكــومــيـة
وبالتـالي من يكن من حقـهم التقد
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ـواطن حـس عـبد الـسالم من بـغداد/ ابـو غريب الى جـفاف يشـير ا
ــيـاه ومــنـاسـيب االنــهـر والبـد من مـنـاطـق حـزام بـغــداد بـسـبب شح ا
ـناطق ـياه سـوف يـتـسـبب باجلـفـاف وابـادة ا ايجـاد حـلـول الن شح ا

اخلضر.

WL UF «  «d − Ë —u ł —dCð
واطن (عـامر عبـد الوهـاب) من بغداد/ سـبع ابكـار موضوع يتنـاول ا
االضرار التي اصابت اجلسـور واجملسرات ويقول مـنذ خمس عشرة
سـنــة ولم جتـر ايــة عـمـلــيـة صــيـانـة ومــتـابــعـة لـلــجـســور واجملـسـرات
والشـوارع السـريـعة االمـر الذي ادى الى تـضـررها بـصورة واضـحة
واخلـوف من انـهـيـارهـا والبـد من اجــراء الـكـشـوفـات عـلـيـهـا وحتـديـد

سؤولة اذن? االضرار واال ما هو عمل اجلهات ا
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ـعاهد في بغداد يقولون في اتصال عدد من اخلريج من الكليات وا
هاتـفي اجـراه مع هذه الـصفـحـة علي شـاكـر انهم يـطـالبـون بتـعـييـنهم
وانصـافهم وعـوائلـهم فـهم تخـرجوا وبـعـضهم تـخرج مـنذ سـنوات وال
زالوا بال عمل وال يستطيعون اعانة اهلهم وذويهم وال ان يتزوجوا مع

ان اعمارهم جتاوزت الثالث عاما.

) من بـغــداد اجلـديــدة مـوضـوع ــواطن (فالح عــبـد احلـســ يـنــتـقـد ا
الـضـرائب والـرسـوم ويـقـول ان الــضـرائب والـرسـوم رفـعت االسـعـار
واطـن عن الشـراء وهذا االمـر انعكس االمر الذي ادى الى عـزوف ا
هن واالعمال والبد من ايجاد حلول بيعات وساد الكساد كل ا على ا

سريعة
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واطن (سعد فرحان) من في اتصال هاتفي مع هذه الصفحة يشكو ا
ــواطـنـ واخـر طـلـبـات ـدارس هـنــاك من الـطـلـبـة واحـراج ا مـطـالب ا
دارس هي جلب الـرحالت من قبل الطالب مع ان جـميع الطالب هم ا
ـعـنى ـلـكـون اثـاثـا او مـنـزال بـا ـتـضـررين والـذين ال  من الـنـازحـ ا

عروف والبد من ايقاف مسلسل الطلبات. ا
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ـدة كـخـدمـة الغـراض الضـافـة تـلك ا
الــتــرقــيــة والـتــقــاعــد كــونــهم غــيـر

مـــــوظـــــفـــــ اصـال وبـــــعـــــد ان 
تـعــيـيــنـهـم بـشق االنــفس فـوجــئـوا
بـــعــدم حـــقــهم فـي احــتـــســاب مــدة
الـفصل الـسـيـاسي اسوة بـاقـرانهم.
لــذلـك نـرجــو الــنــظــر بــطــلــبــنــا في
استئناف فتح باب ترويج معامالت
احـتـســاب مـدة الــفـصل الــسـيـاسي
ـئات والسـيمـا هـناك الـعـشرات او ا
من الـذين  تـعـيـينـهم مـؤخـرا بـعد
غــــلق بــــاب احــــتــــســــاب اخلــــدمـــة

السياسية.
لفيف من ذوي الشهداء
عنهم صفاء اسعد عمران 

فـي الـــــوقـت الــــــذي نــــــثــــــمن فــــــيه
ـوافــقـات اخلـاصـة الــتـسـهــيالت وا
التي مـنحـها الـسيد وزيـر الداخـلية
قـــــــاسـم االعــــــــرجي الـى عــــــــدد من
ــواطــنــ والــشــيـوخ ــوظــفـ وا ا
والــوجـهـاء لـغــرض اصـدار هـويـات
حـمل وحيـازة االسلـحـة الشـخصـية
الغــــراض احلــــمــــايــــة نـــضـع امـــام
ــعـقـد سـيـادتـه مـوضـوع الــروتـ ا
الــــذي نــــواجــــهـه في اصــــدار تــــلك
الهـويـات من بدء رحـلة الـذهاب الى
مديريـة االمن العامة سـابقا واجراء

الفحوصات الـطبية ومن ثم الذهاب
ـعنية (شـارع فلسط الى الدائرة ا
 –الكـرادة الشـرقيـة) لغـرض تثـبيت
بـصـمـات االصـابع والـعـ وبـعـدها
وفي مـــوقـع احـــر اجـــراء اخـــتـــبــار
سـالمـة الـسالح وبــعـدهـا االنــتـظـار
حلـ طبـاعـة الـهويـات وجـميع ذلك
بايام ومـواعيد متـفرقة تـتطلب اخذ
اجـازات رســمـيـة من دوائـر عـمـلـنـا.
وال تـــوجــــد مــــشــــكــــلـــة فـي اجنـــاز
ـشـكـلة ـطـلـوبـة ولـكن ا الـضـوابط ا
بـــالــروتــ والــتــأخـــيــر ومــحــاولــة
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ـــوضــــوع الى الــــبـــعـض حتـــويـل ا
تـــعــقـــيب مــعـــامالت والســيـــمــا في
االسراع بطباعة الهويات وهو ما ال
نـتمـناه لـسمـعة الـوزارة الطـيبة وال
سـيـما خالل تـسـنـمكم ايـاهـا راج
تــفــضـلــكم بــالــتــوجـيـه بـاخــتــصـار
الروتـ وتقريب الـدوائر او جعـلها
ــعـــامــلــة بـــدائــرة واحــدة الجنـــاز ا
والـــهـــويـــات عـــلى شـــاكـــلـــة دوائــر

رور العامة. اجلنسية وا
وفقكم الله خدمة للوطن وشعبه
واطن وظف وا لفيف من ا

ـواطن (نـبـيل حـسن) من بـغـداد/ حي الـعـامل ظـاهـرة وجـود يـنـتـقـد ا
عربـات جتـرها احلـيوانـات في شـارع اجلمـهـورية ويـقـول لقـد فـوجئـنا
ـتـخـلــفـة في ذلك الـشــارع وكـانت عـربـات ـظـاهــر ا ونـحن نـرى تــلك ا
اخلــيــول واحلــمــيــر جتــر الــبــضــائـع رغم وجــود اشــيــاء اخــرى مــثل
ـدن واذا كـان الرزق السـتـوتـات فـاحلـيـوانات لـم يعـد لـهـا وجـود في ا
يـتــطـلب ذلـك فـهـنــاك وسـائـل اخـرى لــلـعــيش بـدال من االعــتـمــاد عـلى

احليوانات.
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ــواطـن (رعـد جــواد) مـن بـغــداد/ حـي الـشــعب يــطـرح ا
ـواطن انه يـتـحـدث مـوضـوع انـقـطـاع الـكـهـربـاء ويـقـول ا
باسم االف الـعوائل الـتي تعـاني من انـقطـاعات الـكهـرباء
ستمـرة والتي حولت حيـاتهم الى جحـيم نتيجـة انقطاع ا
يـاه السـاخنـة والبد من الكـهربـاء وعدم حـصولـهم عـلى ا

انصافهم.

ــواطن (مــازن احــمـد) وهــو من ســكــنـة فـيــمــا يــشـــيــر ا
الــعــاصـــمــة بـــغــداد/ حي الـــقــاهــرة الـى ظــــــاهــرة ذبح
ـنـطـقـة ويـقـول ان الـذبح احلـيـوانـات عـشـوائـيـا في تــلك ا
واطنون من سكنة العشوائي مستمر يوميا بينما يعاني ا
ــظــاهــر ــنـــاطق من الــروائـح الــنــتــنــة والـــذبــاب وا تــلك ا

تخلفـــــــــة.              ا


