
ـــــيــــاه الى االرض فـــــلم تـــــدخل ا
نـزل.. والبد من اتـخاذ إجراءات ا
احـترازيـة سريـعة لـلحـد من تدفق
الــســيـول وااللــغــام عـبــر احلـدود
فـأذا كـنـا في الـسـابق نـخـشى من
تسـلل اإلرهاب عـبر احلدود فـأننا
الــيــوم بـــتــنــا نــخــشى ان تــســلل
األلـغام الـيـنا مـجرفـة مع السـيول
نـاطق الـعالـية الى ـتـدفقـة من ا ا
األراضي الــســهــلــة وتــقــوم تــلك
اجملاورة باطالق مـليارات األمتار
ـــيــــاه بـــاجتـــاه ــــكـــعــــبـــة مـن ا ا
األراضي العـراقيـة لتجـرف القرى
والــبـسـاتــ في مـحـافــظـة ديـالى
والــغـــريب ان مــثل هــذه االخــبــار
مـرت مـرور الـكــرام عـلى اجلـهـات
اخملـــتـــصـــة دون رد او تــعـــلـــيق!
واالمطار أيضا كان لها حصة في
تسـبب الكوارث لـلمواطـن حيث
ـدن بـسـبـب سوء غـرقت شـوارع ا
الــبـنى الــتـحـتــيـة وهــدمت بـيـوت
عـلـى رؤوس أصـحـابهـا وصـعـقت
ـواطن جراء الكهـرباء عشرات ا
ـيـاه وهـو امر سـقـوط االسـالك بـا
لم يــحــدث في الــعــالم كــله اال في
الــعــراق! وهــو امــر يــحــتــاج الى
مـراجـعـة وإعـادة نـظـر فـلـو كـانت
تــلـك االسالك مـــدفـــونـــة بــاألرض
ومــغــلــفــة بــالــنــايــلــون وانـابــيب
ـــا وقــعت مـــثل هــذه الــبالســـتك 
الــضــحـايــا في كل مــكــان ومـازال
ــواطــنـون يــعـانــون من تـبــعـات ا
طـر حتى االن دون ان يـجد احد ا
كن ان تـنـقذ لهـا حـلوال نـاجـعـة 
ــواطــنــ من تــدفـق مــيـاه االف ا
االمطار الى منازلهم في كل يوم..
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ـواطن ـوضــوع ادنـاه بــعث به ا ا
انور مـحسن مـن محافـظة واسط/
الـــــكـــــوت يـــــتـــــنـــــاول فـــــيه اراءه
الــشـخــصـيـة حــول قـلــة اخلـدمـات
وتـأثيـرات االمـطار والـسيـول على
ـــواطن ـــواطــــنـــ ويـــبــــتـــد ا ا
مــوضـوعه بـالــقـول مــرت سـنـوات
ونــحـن نــنــتــظـــر اخلــدمــات الــتي
حـــلــمـــنــا بـــهــا ولم تـــصل الـــيــنــا
ـنطـقـة التي اسـكن بـها فـمـازالت ا
بال اي نــوع مـن اخلــدمــات ســوى
تـقطعـة والتي ال نراها الكـهرباء ا
اال لـــوقت قـــصــيـــر بـــالـــلــيـل وقــد
وصـــلت الـــيــنـــا عن طـــريق جـــمع
ــواطـــنــ اليـــصــال ـــبــالغ مـن ا ا
ـنـطـقـة. االعـمـدة واالسالك لـتـلك ا
يـاه فـهي تصـلنـا من مسـافة امـا ا
طـويــلـة ونـقـضي يــومـنـا الـصـعب
ـــيــاه بـــاخلــوض فـي االوحـــال وا
ـرآب الذي اآلسـنـة للـوصـول الى ا
ــديــنـة وهــو امـر يــقـلــنـا لــوسط ا
اعتـدنا عـليه كل يوم شـتاء اما في
الـصـيف فـالــوضع افـضل نـسـبـيـا
حــيث االتــربـة مع الــتــعـرق اثــنـاء
شي الصباحي وقد واجنها هذه ا
الــســنـــة االمــطــار الــغــزيــرة الــتي
حــولت مــنــاطــقــنــا الـى بــحــيـرات
دارس مـائـيـة حتـيط بـالـبـيـوت وا
ـر ضـيق يـعـلـو مـسـتـوى اال من 
الـــشـــارع وهـــو مـــليء بـــاالوحـــال
ــيــاه الــتي خــلـفــتــهــا االمــطـار وا
وجـاءت الــطـامــة الـكــبـرى عــنـدمـا
داهــمـتـنــا الـسـيــول من كل صـوب
وفـجأة وجـدنـا انـفـسنـا مـحـاطون
ـيــاه من كل جــانب ونــحم الـله بــا
عــلى ان مــنــزلــنــا كــان عــالـيــا عن
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ان الـقانـون رقم 11 لـسـنة 2014 الذي
صـدر بـعـد قانـون رقم 38 لـسـنة 2013
اخلاص بـذوي االعاقـة واالحتـياجات

اخلاصة ..
هـو قـانـون خــاص بـحـمـايـة الـرعـايـة
االجتـماعـية فـقط اي اليـتيم واالرمـلة

تسول طلقة وا وا
و الـــذي يـــخـــلـــو من الـــعـــوق هــؤالء
يشملون بخط الفقر ( حتت او فوق )
لــسالمــتــهـم وسالمــة اجــســادهم من
ــنــصف شــمـول الــعــوق ولــيس من ا
ذوي االعاقـة واالحـتـياجـات اخلـاصة
بـخط الـفـقــر اجملـحف لـهم الن الـعـقل

ــنــطـق يــتــحــدث غــيــر ذلك وعــلى وا
ثال ال احلصر  سبيل ا

-ان احلكـومة ورؤسـاء الـكتل تـشجع
الــــزواج لـــــذوي االعـــــاقــــة وهـــــنــــاك
مـيــسـورون احلـال يــريـدون بـهـذه او
عاقـة مرضاة الـله فتقوم وزارة تلك ا
الـــعـــمل والـــشـــؤون االجـــتـــمـــاعـــيــة
بـاســتـقــطـاع راتب االعــانـة الى قـدره
عوقة مائة وخمـسة االف دينـار من ا
ـعاق في دول الـكفـر وليس في ح ا
االسالم (راتـب وبـــيـت وزوج وخـــادم

وسيارة ووووو) 
اتــمـــنى ان يــتم الـــغــاء شــمــول ذوي

ـايـسـمى ب (( خط الـفـقر)) االعـاقـة 
ـــكــفــوف واعـــادة صــيــغـــة شــمــول ا
ـتـخــلف عـقـلـيـا ـشـلــول ربـاعي وا وا
ـنـحة ـتـزوج )) بـا ـتـزوج وغـيـر ا ((ا
كمـا لوحظ بعض الـلجـان الطـبية في
احملافـظـات عدم شـمـول االصم االبكم
الـغـير مـتـزوح بـاالعـانة االجـتـمـاعـية
ـعـ )))) اتـمـنى ((((الـراتب ولـيس ا
ـعـاق وراتب عـدم اخلـلط بــ راتب ا

  ع ا
انـــا مــقــالـي هــذا يــتـــحــدث عن راتب

ومنحة او اعانة فقط
 حميد شاكر الشطري 
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تــلــقـت (الــزمــان) الـــشــكـــوى اآلتــيــة من
مـواطن يـقـول فـيـهـا انه تـعـرض لـتـعامل
جــاف من احــد االطــبــاء في مــســتـشــفى
حـكـومي تمـثل في صـراخ الـطبـيب عـليه
راجـع واالطـباء ورفضه ونهـره امام ا
ـتـعـلـقـة  بـنـتـيـجة ـعـلـومـات ا اعـطـاءه ا
حتـــالــيـــله وبـــعـــد االحلـــاح اخــبـــره انه
النتائج سليمة مع انها على العكس واذ
ـواطن بـ يدي تـضع (الزمـان) رسـالة ا
وزير الصـحة بحـسب طلبه فـإنها حتفظ
لـلـطـرف الثـاني الـذي حـجبـت اسمه عن
الــنـشــر احلق فـي الـرد . وفـي مـا يــأتي

واطن: نص رسالة ا
الــســيــد وزيــر الــصــحــة الــدكــتــور عالء

العلوان احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

في الـبــدايـة اود ان اؤكــد لـكم بــأنـني لم
اكـتب هـذه الـرسالـة جلـنابـكم شـاكـيا من
ســوء ســلـــوك احــد اطــبــاء مـــســتــشــفى
اجلـهـاز الـهـضـمـيـة في مـديـنـة الـطب اال
ــعـامـلــة الـسـيــئـة الـتي لــشـعـوري بـأن ا
تــعـــرضت الـــيــهـــا البـــد ان الــعـــديــد من
ــراجـعـ قــد عـانــوا مـنــهـا  لـكــنـهم لم ا
يبـادروا للشـكوى اما انـا فقررت الـلجوء
الـيكم لتـحقـيق مصـلحة عـامة تـتمثل في
احلــــد مـن مـــــثل هـــــذه الــــتـــــصـــــرفــــات

الالحضارية التيعكس صورة سلبية عن
ؤسـسات الـصحـية الـطبـيب العـراقي وا
فـي العـراق وهـمـا مـدعـاة فخـر لـنـا . لـقد
راجعت احد االطباء في عيادته اخلاصة
في مـديـنـة الـصـدر  وكـان تـعـامـله جـيـدا
جــدا وحـولــني الى مــسـتــشـفى اجلــهـاز
الـــهـــضــمـي في مـــديــنـــة الـــطب من اجل
اجـراء حتــالــيل بــاالضـافــة الى حتــالـيل
اخـرى اجـريـتـهـا عـلى حـسـابي وقـد قـام
ــســتــشـفى الــطــبــيب االســتـشــاري في ا
بالالزم بـعدهـا ارسلـني الطـبيب(...) الى
ـسـتـشـفى  جلـراء شـعـبـة الـسـمـوم في ا
حتـالـيل اخـرى وفي يـوم االثـن /1/ 21
  2019تــســلــمت الــنـــتــيــجــة فــراجــعت
ـستـشـفـى فأخـبـرونـي بأن اسـتـشـاريـة ا
هـنـاك ارتـفـاعـا في نسـبـة الـتـحـاليل وان
الطبيـب الذي طلب منك اجـراء التحاليل
هو الـذي يجب ان يـرى حتالـيلك ويـتخذ
ـــنــاسب وعـــنـــدمــا ســـألت عن الــقـــرار ا
طـبــيـبي قــالـوا لـي ان واجـبه الــيـوم في
شـعـبة الـنـاظور فـقـررت انتـظـاره ريثـما
يـــنــــتــــهي مـن عــــمـــلـه وعــــنـــد خــــروجه
ومشاهـدته لي واقفا بـانتظـاره استشاط
غـضبـا حتى انـني فـوجئت من ردة فـعله
الــشــديــدة عــنــدمــا طــلــبت مــنـه ان يـرى
الـتـحـالـيل وقـال لي ان اسـتـشـاريـته يوم
االحـــد فـــقط وإنه ال يـــســـتـــطـــيـع قــراءة

الـتــحـالـيل اآلن وطـلب مـني الـذهـاب الى
االسـتشـارية . وعـندمـا قلت له ان طـبيب
االستشـارية احالـني اليك لم يصدق ذلك
فـذهـبـنـا سويـة الى االسـتـشاريـة فـثـبتت
صـحـة كالمي ومع ذلك لم يـقل لي شـيـئا
عن نــتــيـجــة الــتـحــالــيل وطــلب مـني ان
اسـتـمـر عـلى اخـذ الـعالج الـذي كتـبه لي
ــدة شــهــر. فــهل يــعــقل يــا فـي عــيــادته 
مـعـالـي الـوزيـر انـه يـجب ان انــتـظـر من
يـــوم االثـــنـــ الى االحـــد مـن االســـبــوع
شرف على التالي لكي يجـلس الطبيب ا
حــالــتي في غــرفـة االســتــشـاريــة ويــقـرأ
نـتيـجة حتـلـيلي او انه يـجب ان اراجعه
مرة ثـانيـة في عيـادته ليقـوم بذلك? عـلما
ان نـتـيــجـة الـتـحـلــيل اظـهـرت زيـادة في
السموم بجسـمي ومن ذلك ارتفاع نسبة
الــنــحـاس الى  328بــدال من الــطــبــيـعي
وهو   40كـمـا قال لـي مخـتـصـون في ما

بعد عندما عرضت عليهم التحليل.
هندس حمزة غازي العبودي  ا
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كـمـا تـلـقت (الـزمـان) رسـالـة من مـواطـنة
تـنــاشـد وزيــر الـصـحــة اتـاحـة الــفـرصـة
بـإكـمال دراسـتهـا في كـليـة الـصيـدلة من
خالل منحها استثناءً وفي ما يأتي نص

الرسالة:

معـالي وزيـر الـصـحـة والبـيـئـة الـدكـتور
عالء العلواني احملترم

حتية وتقديراً 
ــواطــنـة ســمــيـة مــزهــر جـاسم  اني ا
تعـييني بـعنوان مـعاون صيـدلي بتاريخ
 7آذار   2013 ضمن دائرة صحة بغداد
ركز الرصافـة / قطاع البـلديات االول ـ ا
الــصـحي الــعـمــالي وقـد اكــمـلت الــسـنـة

التدريبية  وسنتي التخرج.
اتـــوجـه الى جـــنــــابـــكم الــــكـــر بـــهـــذه
ـنـاشدة راغـبة فـي منـحي اسـتثـناء من ا
عدل لرغبـتي الشديدة  في اكمال شرط ا
مسيرتي الدراسية  في مجال تخصصي
من اجـل االســــهــــام في خــــدمــــة ابــــنـــاء
بــلـــــــــدي بـعــد ان تـتــكــرمـوا بــشــمـولي
ـوافـقـة عـلى دخولي بـعـطـفكـم االبوي وا
كــــلــــيـــة الــــصــــيــــدلـــة إلكــــمــــال دراســـة
الــبــكــالــوريـوس عــلــمــاً ان مــعــدلـي هـو
 65.56فــيـمـا كـان مــعـدلي  في الـدراسـة

الثانوية 71.75
ودمــتم خلـــدمــة الـــعــراق والـــعــراقـــيــ

ووفقكم الله لكل خير 
مع فائق االحترام والتقدير

معاون صيدلي
سمية مزهر جاسم
صحة بغداد الرصافة / 
قطاع البلديات
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واطن فالح اسماعيل من بغـداد/ شارع فلسط امساء هذا يقترح ا
بلطة الشارع نظرا الن الـشارع اصبح ملـيئا باحلفـر واخلطوط غيـر ا
طـبـات والبـد من اكـسائه بـعـد ان مـضت سـنوات طـويـلـة لم يـحاول وا

احد تصليحه.
ـواطـن يـاسـر حــسن من مـحــافـظــة الـقـادســيـة/ عـفـك يـقـول في امـا ا
اتصال هاتفي مع هذه الـصفحة ان شوارع مدينـة عفك بال تبليط وما
واطـنون من تلك طبـات ويعـاني ا هو مبـلط منـها فـهو مليء بـاحلفـر وا
ـواطن الـسـيـر بـها ـا يتـعـذر عـلى ا الـشوارع اثـنـاء هـطـول االمـطـار 

ياه واالوحال. دارس بسبب ا وخاصة طالب ا
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مـنذ اكـثر من خـمس عـشرة سـنة لم
تـبـنى مـستـشـفى واحـدة في قـضاء
الــكــرخ ومع الــتـوسع احلــاصل في
امــتــداد االبــنــيــة وزيــادة الــســكـان

ــنـــاطق البـــد من وجــود وتــوسـع ا
مــســتـشــفــيـات في كـل مـنــطــقـة من
واطن في تلك مناطق الكرخ الن ا
ـنـاطق يـعـانـون كـثـيـرا مـن وجود ا

حــاالت طـــارئــة لــديـــهم كــالــوالدات
وحـــوادث الـــســـيـــارات واالمــراض
ـســتـشـفـيـات ـفـاجــئـة وال وجـود  ا
قــريــبـة مـن مـنــاطــقــهم االمــر الـذي
يــدعــوهـم الى مــراجــعــات صــعــبــة
لـلــمـسـتـشــفـيـات في امــاكن بـعـيـدة
ـتـأخـرة من وخـاصــة في االوقـات ا
الـــــلـــــيل ولـــــذلـك البـــــد من بـــــنـــــاء
مـســتـشـفــيـات في ضــواحي بـغـداد
ــراكــز اوال ومن ثم امــتــداد بــنــاء ا
ــنـــاطق عـــلى ان الـــصـــحـــيــة فـي ا
ــــراكــــز عــــلى كل حتــــتـــوي تــــلك ا
االجـهـزة والـعالج وخـاصـة الـوالدة
وعالج احلــــــوادث وتـــــوفــــــيـــــر كل
االدويــة فــيـهــا مـن اجل ان يــتـمــتع
ـواطـنون بـرعايـة صـحيـة مـتكـالة ا
في جــمــيـع مــنــاطق بــغــداد الن كل
ـناطق تـعانـي من عدم وجـود تلك ا
ـســتـشــفـيـات الــضـروريــة حلـيـاة ا
واطن واعتبارها من االولويات ا
ـهــمـة وان يـكــون الـبـنــاء سـريـعـا ا

خلدمة اكبر شريحة من الناس.

حس شعالن
بغداد/ حي العامل
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ــهــمـة فـي احــد شـوارع بــغــداد ا
واطن ماجد كانت لنا وقـفة مع ا
حـس الـبالغ من الـعـمر عـشرين
سنة ويعمل في حتميل البضائع
في ذلـك الــــشـــــارع وقــــد حتــــدث
واطن الـيـنا عن اوضـاعه قائال ا
اعـمل في هـذا الـعـمل مـنـذ اشـهر
قــلـيـلـة وقـد جــئت الى بـغـداد من
ثـنى وقد قـطـعت تلك مـحافـظـة ا
ـسـافـة من اجل الـعـمل حـيث ال ا
عــمل يـــذكــر في الـــســمــاوة وقــد
اتــــيت الى بــــغــــداد بـــنــــاء عـــلى
نــصـيــحـة من احــد اقـاربي الـذي
يـعـمل هـنـا واثـنـاء مـجـيئـه الهله
في الـســمـاوة نـصـحـني بـالـعـمل
مــــعـه في بــــغــــداد فـي حتــــمــــيل
البضائع حيث ان هذا العمل هو
الــوحــيــد  الـــذي ال يــحــتــاج الى
خـبرة او شـهـادة كـمـا ان ارباحه
ســهــلــة اذ ان كـل مــا يــفــعــله اي
شــخـص هـو دفـع الــعـربــة ولــكن
ـارسة هـذا الـعمل يـحـتـاج الى 
وقــوة ومـعــرفـة الـطــرق حـيث ان
االزدحــــام هـــــنــــا شـــــديــــد جــــدا
والشـوارع مكـتظـة بالـناس والبد

ـتـوسط وانـافي الــصف الـثـالث ا
ولم احب الـدراسـة النـهـا تـقـيدني
وحتــتــاج الى مــتــابــعــة ودراســة
ودوام وهـي أمــــــــور ال اجــــــــيـــــــد
الـتــعـامـل مـعــهـا.. واقــوم حـالــيـا
بــــــجــــــمـع مــــــبــــــالـغ لي مـن اجل
الــتـحــضــيــر لــزواجي مـن احـدى
قـريــبــاتي وان شــاء الــله عــنــدمـا
أتــمــكـن مــاديــا ســـوف اعــود الى
الـكـوت الفـتـتح مـحال لي واتـزوج
ولـــقـــد تــعـــبت خـالل الــســـنـــتــ
ــاضــيــتــ كـثــيــرا في حتــمــيل ا
الــبـضـائـع ونـظـرة بــعض الـنـاس
الي حـيث ان الـكـثـيـرين يـنـظـرون
الى هذا العمل نـظرة استهزاء او
شـفـقة وانـا شـخـصيـا ال اعـير أي
احـد اهــتــمـامــا فــأنـا أقــوم بــنـقل
الـــبــضـــائع وحــاجـــيــات الـــنــاس
واعـــود الى عــــمـــلي مـــرة أخـــرى
وبـالـطـبع فـان لهـذا الـعـمل أيـضا
مـنــافــســات قــويــة جـدا حــيث ان
هناك مئات العمال الذين يعملون
مـثـلي فـي حتـمـيل الـبـضـائع وكل
شـخص ورزقه احملــدد له من الـله

سبحانه وتعالى.

ابــعــدنـي عن عــيــون الـــنــاس الــذين
يـعرفـونـني باحملـافـظة هـنـاك وانا ال
انكر عملي هذا واجيب بصراحة كل
من يسألني عن عملي بأنني (حمال)
فـانـا اخـتـرت هـذا الـعمـل وعمـلت به
وهـو افضل من االعـتـمـاد على االهل
ـصـاريف ولـقـد تـركت الـدراسة في ا

واغــادر مـنـذ الــفـجــر الى الـعـمل وال
اعــود الـــيــهم اال فـي الــلـــيل امــا عن
الـعمل وعـدم عـمل الـبعض به النه ال
يتناسب معهم النه (حتميل) بضائع
فـان الــعـمل لـيـس به عـيب ومـا دمت
اكـسب بـعــرق جـبــيـني فـانــا مـرتـاح
الـبـال ثم ان هـذا الـعـمل وفي بـغـداد

من تــوخي احلـذر اثـنــاء الـعـمل وان
الــعـمل جـيــد رغم صـعــوبـته امـا عن
سبب الـقدوم الى بـغداد لـلعمل فألن
األجــور هــنـا افــضـل والــعـمـل اكــثـر
ولــســاعــات مــحـدودة مـن الــصــبـاح
حـتى الـعـصر امـا عن مـنـامي فـانني
اذهـب الى بــيت خــالـــتي في بــغــداد

إلى أنــــظـــار الـــرئـــاســـات الـــثالث
احملترمون

قـامكم الـكر هذه الـشكوى ارفع 
ـــنـــقـــولـــة من ســـجن والـــصــــور ا
الــــتـــاجـي والــــتي وردت من قــــبل
ـعتقل النزالء أهالي السجناء وا
ودوع في سجن التاجي لكي وا
ضايقات ـعاناة وا تعرفوا حجم ا
الـــتي يــتـــعــرضـــون لــهـــا من قــبل
مــنـتـسـبــ الـسـجن الـى الـتـعـامل
ــــــهــــــ واالبــــــتـــــــزازات الــــــتي ا
يتعرضون لـها الجبارهم على دفع
مــبـــالغ مــالـــيــة لـــغــرض إيـــصــال
ستلـزمات الطبية كذلك األدوية وا

ـــعـــانـــاة الـــتي يـــعـــانـي مـــنـــهــا ا
السـجـنـاء الـنزالء مـن قلـة الـطـعام
والــــشـــراب وانـــعــــدام اخلـــدمـــات
ــا أدى إلى انـــتــشــار الــطـــبــيـــة 
ـعـديـة وكذلك األمـراض اجلـلـدية ا
ـساومـات التي أمراض الـتدرن وا
حتــصل عــلى الــسـجــنــاء وذويـهم
البــتــزازهم مـــالــيــآ وأمــور اخــرى
نـتـيـجة ضـعف اإلدارة لـذلك نـهيب
بـــالــســـادة الــرؤســـاء الـــثالثــة أن
يـكـونــوا عـلى عـلـم وااللـتـفـات إلى
ـهمشه من هـمة ا هذه الـشريـحة ا
د يد العون لهم الشعب العراقي 
بــالــعــمـل عــلى اصــدار عــفــو عــام
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واطن ريـاض مح من بـغداد/ النـهروان موضـوع خط الفقر يطرح ا
واطن عند هـذا اخلط فاجلهات اخملتصة تقيس ان كل وكيفية قياس ا
ـتـلك مـبـردة او ثالجـة فـهــو فـوق مـسـتـوى خط الـفـقـر! عـلـمـا ان من 
ساعدات مواطن فقراء حصلوا عـلى مبردات او ثالجات كنوع من ا
بردة حتى من االخرين او انهم اشتـروها بالـتقسيط ثم مـا هي قيمـة ا

تقاس على بحبوحة اي مواطن?
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ـواطن هـادي حـسن من مـحـافظـة واسط/ الـصـويـرة مـطالب يتـنـاول ا
اهالي الصويـرة ويقول انهـا تتلخص في ايـجاد فرص العـمل للشباب
من خالل فتح مـعمل او مـصنع هنـاك وتبـليط الـطرق وانـشاء اجملاري
نـطـقـة وايـصال الـكـهـرباء يـاه بـعـد توسـع ا وانشـاء مـحـطـات لضـخ ا
بصورة مـستمرة وهـي مطالب بـسيطة مـن صلب واجبـات الدولة جتاه

الناس.
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ـواطن عـادل عـبـد الـرزاق من مـحـافـظة ديـالى/ اخلـالص الى يـشيـر ا
واطنـ وخاصة االطفال في الليل كثرة الكالب السائـبة التي ترعب ا
والنهار وتـتواجد على شـكل مجامـيع كثيرة في االحـياء وفي النواحي
التابعة لقضـاء اخلالص والبد من حملة كـبرى البادة تلك الكالب التي
بكرة من تهاجم اي شخص مـجتمـعة وتالحق النسـاء اثناء االوقـات ا

الصباح او الليل.
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ـواطن عدنـان عبـد الـله من بغـداد/ الدورة الى غالء ايـجارات يشـير ا
احملال ويـقول في ظل الـبطـالة وعـدم توفـر العـمل فان االغـلبـية تـسعى
للعمل ولكنهم بصطدمون بغالء االيجارات واستغالل اصحاب االماك
والبـد من قـرار لـتـخـفيـض اايـجـارات التـي تـرتفـع كل سـتـة اشـهر وال

تتوقف عن االرتفاع!
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شـامل عـن كل الـسـجـناء لـالسـباب
التالية...

1- مـن أجل إعــــــــادة انــــــــدمــــــــاج
دنية ومنحهم السجناء باحلـياة ا
فـرصـة ثانـيـة لتـصحـيح مـسارهم.

..وعودتهم للمجتمع .
2- اكــرامــآ لــلـــعــوائل الــعــراقــيــة
ة إلنهاء مـعاناتهم ألننا كما الكر
عـتـقـل نـعلم أغـلب الـسـجـنـاء وا

عيل الوحيدين لعوائلهم... هم ا
ـصـاحلـة الـوطـنـيـة  -3لـتـحـقـيق ا
ـنـاسـبـة بـدء مـرحـلـة احلـقـيـقـيـة 
جـديـدة بعـد انتـهـاء مرحـلة داعش
اإلرهـــــابـي واســـــتالم الـــــرؤســـــاء

الـثالث اجلدد الـذين نـتوسم فـيهم
اخلير والبركة لعراقنا الغالي لكي
نبدا مرحلة األعمار واخلدمات 
ــا ذكـــرنــاهـــا نــرجع واســـتــنـــادا 
اإلسـراع بـبـدء إجـراءات حـقـيـقـيـة
من كل األطـراف إلصـدار عـفـو عـام
جــديــد وشـــامل وتــشــكـــيل جلــنــة
حتــقـــيــقــيـــة لــتـــقــصي احلـــقــائق
واحـــــقـــــاق احلـق لـــــرفع احلـــــيف
والــظــلـم عن الــســجـــنــاء وذويــهم
وادنــــاه صـــور مــــا يـــتــــعـــرض له
الـعوائل الـعـراقـيـة من مـضـايـقات

متعمدة والله ولي 
داود سلمان الساعدي
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ــاجــســتـــيــر تــتــطــلب فـــتح دراســة ا
ضــوابط مــوضـوعــيــة ومـنــهــا درجـة
جنـــاح الــطـــالب وتــســـلــســـله ضــمن
زمالئه  نـــشــــاطه الـــعـــمــــلي اثـــنـــاء
ســنــوات الـدراســة وابــداعــاته النــهـا
اساسـا علم فـعل وليس تـنظـير ونقل
فـــــقـط  حـــــيـث الـــــرسـم والـــــنــــــحت
والتـمـثبـيل  ثم هـناك اخـتـبار عـملي
لــلــمـتــقــدمــ من الـتـالمـيــذ لــدراسـة
ـاجـسـتـيـر  وسـنة الـعـالـيـا ومـنـهـا ا
الـتـخـرج لـتكـون االولـويـة لـلـمـتـخرج
االقـدم احملـروم من اكـمال دراسـته ...
ولـكـنـنا نـشـهـد جتـاوز كـليـة الـتـربـية
الـفـنـيــة الغـلب هـذه الـضـوابط وعـدم
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الــربط فـيــمـا بــ هـذه الــضـوابط ...
مـثـال فـاشل او فـاشــلـة في االخــتـبـار
لـنـيل كـرسي الـدراسـة يقـبل فـي ح
يـسـتـبـعـد تـلـمـيـذ اخـر اقـدم في سـنة
الـــتــــخـــرج ونــــاجح فـي االخـــتــــبـــار
الـتـنــافـسي واليـقل مــعـدله اال بـعـشـر
درجـة او اقل كـمـا يدعـون دون اعالن

معدالت الطلبة اصال .
نـطالب الـسـيد وزيـر الـتـعلـيم الـعالي
والــبــحث الـــعــلـــمي مــتــابـــعــة االمــر
وانصاف الطلبة االكثر موهبة وقدرة
وكــفــاءة لــيـكــونــوا اســاتــذة في هـذا

هم من العلوم اجملال ا
االديب حميد لفته احلريزي

ياه ÁUO∫ االمطار تغمر شوارع الكوت با

ـــطــالب بــحـــدود الــنـــصف مــلـــيــون ديـــنــار ومـــثل هــذه ا
ـارسهـا الـكل وما التـعـجيـزيـة اصبـحت لـعـبة مـكـشوفـة 
عـلى صـاحب اي بــيت سـوى حتـويل بــيـته من سـكن الى
محال جتـارية لـتبـدأ عمـلية ابـتزاز الـناس شـرط ان يكون
مـكـان الـبـيت مـنـاسـبـا وقـريبـا مـن الـشـارع اي (جتاري)
وهو امر اثر كـثيرا على االخـرين الذين علـيهم دفع مبالغ
طائلة لكي يعملـوا فهل من رقيب وحسيب هلى مثل خذخ

االمور?
علي اسماعيل
بغداد اجلديدة

ــواطــ الى في ظل الــبـــطــالــة وقــلـــة االعــمــال يــســـعى ا
االعـتـماد عـلـى انفـسـهم مـن خالل فـتح احملـال الـتـجـارية
شاريع الصغـيرة وخاصة من قـبل اخلريج الذين ال وا
يجـدون عمـال وظيـفيـا ولـكن كل هؤالء يـصـطدمـون بـعقـبة
كبيرة اسمها (السرقفلية) فقد اصبحت هذه البدعة التي
واطـن وصـارت ابتزازا لم يكن يعـرفهـا احد وبـاالعلى ا
عـلنـيـا اكـا مـواطن يـفـكـر بـفـتح مـشـروع مـا.. وقـد فـكرت
بعـمل مـشروع صـغـير بـعـد معـاناة مـع البـطالـة وفـوجئت
بان صاحب البناية يريد خمسة عشر مليونا (كسرقفلية)
لقـاء تـأجيـر اي مـحل الي مـواطن مع دفع ايجـار شـهري
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ـحــافـظـة نــيـنـوى يــقـولـون في ــواطـنـ من اهــالي ربـيــعـة  عـدد من ا
اتصـال هاتـفي اجراه مـحمـود جاسـم مع هذه الـصفـحة يـقولـون انهم
مازالو مـهجرين ويـريدون العودة لـقراهم التـي اجبروا علـى تركها من
قـبـل االرهـاب والبــد من اتــخـاذ خــطـوات العــادتــهم بـعــد مــضي عـدة

سنوات على زوال االرهاب.

ستشفى ام ترافق طفلها في ا

√uÝ»‚ ∫ عتالون في احد اسواق بغداد


