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فـيـهـا واضـافـة لـهـذا كـله يـعـاني الـعراق
من االمـــراض الــوبـــائــيـــة كــالـــكــولـــيــرا
واحلـمى وامراض انـتـقـالـية ومـتـواطـنة
كــثـيـرة لــذلك البـد من اتــخـاذ االجـراءات
الكـفيـلـة باحلـد من كل تـلك الظـواهر من
خالل اتـخـاذ االجـراءات الـكـفـيـلـة بـاحلد
من تــلك الــكــوارث واول تــلك االجـراءات
تـشــكـيـلــخـلـيــة ازمـة في كل مــحـافـظـة ال
لـتجتـمع بل التخـاذ االجراءات التـالية:-
اخـتيـار مكـان منـاسب مدروس بـعيد عن
ــواد الـــكـــوارث كـــمـــخـــازن لـــتــخـــزيـن ا
الـغذائـيـة الـتي تسـتـبـدل كل ستـة اشـهر
مــنــهــا لــتــضــررهـا وكــذلـك وضع خــيـام
كبيـرة وصغيـرة في تلك اخملازن على ان
تــكــون اخملــازن مــنــتــشـرة فـي مــخـتــلف
االمـاكن من كل مـحافـظـة حتى ان تـضرر
مـخــزن يـوجــد بــديل له.. وضع جنـادات
ـــعـــاجلـــة حـــاالت الـــغـــرق ـــطـــاط  مـن ا
واطنـ اثناء كل ازمة وتوزيـعها عـلى ا
مع وضـع مـصــابــيح وفــوانــيس ووقـود
وكل ما حتـتاجه عمـليات االغـاثة اضافة
الـى اجلــــهــــد الـــهــــنــــدسـي من شــــفالت
وسـيارات وشـاحـنـات وضـرورة تـطـبيق
ــعـرفــة مـدى خـطط الــطــوار كل سـنــة 
االستـعـداد وكيـفـية مـعـاجلة ايـة طوار
ـــمـــكـــنـــة ومن خالل تـــلك بـــالـــســـرعـــة ا
االجـراءات مـضــافـا الـيـهـا ايـة اجـراءات
ــكـن تــفـــادي جـــزء من اضــرار اخـــرى 
االزمـات عــلى ان تــقــوم كل خــلــيــة ازمـة
عدات واالجهزة كل فترة حتى بفحص ا
ال تفـاجـئ وقت حـدوث االزمـات بـاعـطال
او اضـــرار واعـــتـــبــــار االمـــر في غـــايـــة
االهـمــيـة الن االزمــات الـقــادمـة كــثــــيـرة
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ـواطن (خـليل ـوضـوع ادناه بـعث به ا ا
ابـــراهـــيم) من مـــحـــافـــظـــة الـــبـــصـــرة/
االصــمــعي يــتــنــاول فــيه االزمــات الــتي
تــضـرب الــعــراق وكــيـفــيــة مــعـاجلــتــهـا
واتــخـــاذ الــتـــدابــيـــر الالزمـــة مــنــذ االن
ــواطن مـــوضــوعه بــالــقــول ويـــبــتــد ا
ـهددة اصبـح الـعراق مـن ضـمن الـدول ا
ـنـاخ عمـا كان بالـكوارث بـعـد ان تغـير ا
عليه سـابقا فهنـاك اوال الهزات االرضية
وقــد كـان هــذا الــنــوع من االزمــات غــيـر
مــوجــود في الــعــراق اال انه ظــهـر خالل
اضية وضـربت العراق اكثر السنـوات ا
ـنـاطق ال من عـشـر هـزات فـي مـخـتـلف ا
بل ان مـنـاطق بعـيـدة ولم تكـن تعـرف ما
هي الـهــزات شــمـلـت بـهــا لــذلك البـد من
ـوضوع.. اتـخـاذ تـدابـيـر وقـائـيـة لـذلك ا
وقــد اخـذ الــعــراق يـعــاني من الــســيـول
الـقادمة من ايـران والكـويت والسـعودية
ـــدن والـــقــرى وهـــو امـــر اخـــذ يـــهـــدد ا
ــــوجــــودة في مــــنــــاطق عــــديــــدة وفي ا
الـسـابق لم تــكن تـلك الـسـيـول مـوجـودة
امــا االن فـــهي نـــشــطـــة جــراء االمـــطــار
الغـزيـرة جدا الـتي اخـذت تتـسـاقط على
ـنطـقـة كـلهـا لـذلك البـد خلاليـا االزمات ا
اتـخـاذ تـدابـيـر وقـائـيـة جـادة ويـتـعرض
العراق للـعواصف الترابـية وغيرها وقد
تـــضـــررت امــــاكن كــــثـــيـــرة جــــراء تـــلك
الـــــعـــــواصف واخـــــتـــــنـق االالف جــــراء
االصابـة بـاالمراض الـتـنفـسـية.. كـما ان
كميات االمطار التي هطلت على  العراق
هذه السنة توحي بان العراق مقبل على
كـمـيـات كــبـيـرة كل سـنــة قـادمـة بـعـد ان
نـطقـة تـعاني من نـاخ واخـذت ا تغـيـر ا
ـيـاه بـعـد ان كـان اجلـفـاف سـمـة بارزة ا
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لم تـنـته ظاهـرة الـتسـول في بـغداد
ــتـســولـون واحملـافــظـات فــمـازال ا
ألون الشوارع قرب الكليات وفي
االســــواق ومــــرائب الــــســــيــــارات
ــا وهــؤالء لم يـــعــودوا يــرضــون 
ــواطن لــهم من الــفــئـات يــعــطــيه ا
الصـغيرة بل يـصرون عـلى تقاضي
االلف ديـــنــار فـــقط ال غـــيــر! هــؤالء
اخـــذوا يــســـلـــكـــون طـــرقـــا اخــرى
للتسول بعد ان كانوا يجلسون في
امــاكن مــعــيــنــة صــاروا يــطــرقــون
ـنـازل بيـتـا بـعـد اخر وقت ابـواب ا
الـظـهـيـرة او عـنـد الـصـبـاح الـبـاكر
وقـــد شـــاهــدت بـــام عـــيـــني احــدى
الــســـيـــارات تــقف وتـــنـــزل مــنـــهــا
ـــتـــســولـــ وقــد مــجـــمـــوعــة من ا
اخـــــبـــــرنـي احـــــد االصـــــدقـــــاء انه
شــاهــدهم عــصــرا وهم يــصــعــدون
لــــنــــفس الــــســــيــــارة الــــتي كــــانت
بــانـتـظـارهم وهـذا يـعـني ان هـؤالء
عبـارة عن عصابـات منظـمة البتزاز
الــنـاس واسـتـدرار عـطـفـهم وهـنـاك
بعض من هؤالء يتحدثون بلهجات
عـربـيـة واحلـقـيــقـة انـهم من اهـالي
بـــعض احملــافـــظــات الــقـــريــبــة من
ـــواطــنــ احلــدود يـــســتــغـــلــون ا

بـحـديـثـهم بـتـلك الـلـهـجـات كـمـا ان
ـتـسوالت يـسـتـعمـلن طـرقا بـعض ا
ـالبس اجلـــيــدة اخـــرى كـــارتــداء ا
ــســاعــدتـــهن النــهن ــطــالــبـــة  وا

مـحــتــاجـات لــشــراء دواء او النـهن
نس حافظـة النقود في البيت الى

اخر تلك االعذار الواهية.
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اكــد عــدد من الــشـبــاب انــهم يــئــسـوا من
االحـوال الــتي يــعــيــشــونــهــا حــالـيــا فال
مـسـتقـبل لـهم وال زواج وال عـمل وال سكن
وقـالوا في احـاديث لـ (الـزمان) ان الـشاب
يـتــخـرج وهـو ال يــسـتــطـيع اعـالــة نـفـسه
فـكـيف بـالزواج وهـو مـسـؤوليـة كـبـيرة?..
واوضح (عــلي جــاسم) خــريج ســابق انه
تخـرج واكمل اجلـامعـة على امـل ان يع
بـوظـيفـة ما لـيـمارس اخـتـصاصه ومن ثم
يــتــزوج ويـكــون له عــائــلــة مـثـل االخـرين
ولكنه فـوجئ بعدم تـوفر العـمل كليا وظل
عاطال الى ان ساعدته العائلة واخذ يقود
ســيــارة اجــرة ويـعــمـل من الــصـبــاح الى
ـسـاء لـيـصـرف عــلى تـصـلـيح الـسـيـارة ا
وعـلى تـسـديـد مـا بـذمـته لـلـعـائـلـة فـكـيف
يـكون له ان يـتزوج وهـو يعـاني تراكـمات
ومـشـاكل بـاجلـمـلـة. غـالـبـيـة الـشـبـاب من
اجلـــيل احلـــالي بـال زواج خـــريـــجــون ام
غيرهم واكـثرهم تعدى الثـالث من العمر
السـبـاب مـعـروفـة اولهـا الـبـطـالـة ثم ازمة
هـور الغالـية و..و.. وجـملة من السـكن وا
ـشاكـل التي تـدفع الـشبـاب الى الـعزوف ا
عن الـزواج والقـبـول بهـذه االوضـاع التي
يـعـانـونـهــا وان اخـتالف الـظـروف اثـرت
على حـركة الـبيع والـشراء وتـوقفت اغلب
ـــشـــاريع االمـــر الــذي أدى الـى تــأجـــيل ا

ـــواطن الـــعـــادي ال (أحالم) الــــنـــاس.. وا
يـطــمح اكــثـر من احلــصــول عـلى الــسـكن
والـــعـــمل والـــعــيـش الــكـــر وهي أحالم
( واطـن كما يقـول (مهند حس جميع ا
عامـل مضيـفا الـقول ان الـظروف احلـالية
دفـعت الـكـثـيـرين الى تـأجيـل هذه االحالم
او صـرف الـنـظر عـنـهـا الن أحالم الـناس
الي حتتاج الى االستقـرار االقتصادي وا

واالســــتــــقـــرار األمــــني
والـــشـــعـــور بـــالـــراحــة
وكـــثــيـــر من الـــشـــبــاب
صــرفـــوا انــظـــارهم عن
الــزواج وتـكــوين االسـر
في األوقــــات احلـــالـــيـــة
احلرجـة وااللتـفاف الى
شاكل اخلاصة للعائلة ا
والتي سـببـتهـا الظروف
ــســـتــجــدة.. احلــالـــيــة ا
ــــواطــــنــــون ان ويــــرى ا
األخــــطــــاء الــــســــابــــقــــة
ــالي وتـبـديـد والــفـسـاد ا
الـــثــــروات أدى الى هـــذه
الـنتـائج الوخـيمـة التي ال
يعرف احد كيفية اخلروج
مـــنـــهـــا بـــعـــد ان تـــبــددت
األموال واصبح العجز في
ـــــوازنـــــة اكـــــبـــــر من ان ا

يسيـطر علـيه وان التشـاؤم يسود أوساط
اجلـمــيع ويـتـحـدث (عـلي مـوسى) مـوظف
ـوضـوع فـيـقـول كـثـيـرة هي االحالم عـن ا
الــتي يــؤجــلـهــا االنــســان وفي مــثل هـذه
الـظــروف اجــلـنــا نــحن كـعــائــلـة الــســفـر
قـدسـة الن ظـروفـنا والـعـمـرة في الـديـار ا
تــغـيـرت واألوضـاع لـيـست كـمـا كـانت في

الـســابق كــمـا اني شــخـصــيـا

اجـــلت مــوضــوع شـــراء ســيــارة جــديــدة
ـة الــتي واإلبــقــاء عــلى الــســيــارة الــقــد
ـطــلــوب مـنــهـا مــازالت تــفي بـالــغــرض ا
كن تأجيلها ويعتقد كثيرون ان االحالم 
اذا كانت مادية ولكن هناك بعض االحالم
ـــكن تــأجــيــلـــهــا كــاالســتــقــرار الــتي ال 

والعيش الكر وإزالة اإلرهاب.
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انــشــات اجلـــهــات اخملـــتــصــة في
ــيــاه بــعـض الــنــواحـي مــجـــاري 
االمـطار بقـطر سـتة اجن وهـو قطر

ال يـتــسع اال لــكـمــيــات قـلــيــلـة من
ـواطنون بتسريب ياه وقد قام ا ا
مياه الـصرف الصحي الـيها ولكن

شكلة شكلة ليـست هنا.. اذ ان ا ا
ـيـاه الى تـكـمن في تـسـريب تـلك ا
ــبـازل ــعـروف ان ا ـبــازل ومن ا ا
صــارت وسط االحــيـاء الــســكـنــيـة
بعـد تـوسع الـبـناء وظـهـور احـياء
ـبـازل ال جـديـدة وكـذلك فـان تـلك ا
ــيــاه النـــهــا الــغــيت في تــســرب ا
ـنـاطق ولـم تعـد تـنـفع في بـعض ا
ــيـاه االمــر الــذي حـول تــســريب ا
ــبـازل الى مـســتـودعـات لــلـمـيـاه ا
اآلســنــة والــنـــفــايــات واالنــقــاض
واحلـــشـــرات بـــكـل انـــواعـــهـــا مع
تــواجــد االطــفــال قــربــهــا والــذين
يـلـعـبـون لـيل نـهـار بـجـانـبـهـا فـقد
اصــيب الــعــديــد مـنــهـم بــامـراض
جـلـديـة.. مع انـسـداد تـلك اجملاري
ذات الـقـطــر الـبـســيط مع كل زخـة
مـطـر وامـتـالء الـشـوارع واالمـاكن
ـيـاه االمــطـار وتــكـاثـر الــفـارغــة 
احلــــشــــرات والـــبــــعــــوض وهـــذه
مــصـــيــبـــة اخــرى ان الـــذي يــريــد
انـشاء خدمـات يجب اكـمالـها على
الوجه الالئق ال لتـصبح عالة على
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ـناطق بـبـغـداد كانت في احـدى ا
ـــواطن طـــارق لــــنـــا وقـــفـــة مع ا
جاسـم البـالغ من العـمر  24سنة
ويعمل في صالون حالقة رجالية
ــواطـن الــيــنــا عن وقــد حتــدث ا
طـبـيعـة هذا الـعـمل قائـال تعـلمت

عمـلنا فـهي طريق جلـلب الزبائن
وسـمـعـة الـصـالـون فـنـحن نـقـوم
يـومـيـا في الـلـيل بـغـسل ارضـيـة
ـــــبــــيــــدات الـــــصــــالــــون ورش ا
وتنـظـيف االالت وادوات احلالقة
بـالـديـتـول حـتى نـكـون جـاهـزين
لـلعـمل بالـيـوم التـالي وهي امور
البـد مــنـهـا يــومـيـا وكــذلك غـسل
ــــنـــاشـف واغـــطــــيـــة احلـالقـــة ا
(الـصدريـات) وهـذه االعمـال جزء
من عـملنـا اليـومي الذي نـقوم به
من اجل احلـفــاظ عـلـى الـنــظـافـة
الـــعــامـــة اضــافـــة الى مالحـــظــة
الــكـراسي وتـنـظـيـفـهـا واالدوات
احلـاليـة جديـدة وعلى اخـر طراز
في عــــالم احلالقـــة ولــــذلك فـــهي
تـــرضي الـــزبــان وكـــذلك االدوات
فهي متوفرة بكـثرة وكلها حديثة
وهـو امـر مـهم لـنـا ولـلـزبـون امـا
عن التعامل فحالقة الكبار افضل
الف مـرة من حالقـة طـفـل صـغـير
وكذلك افـضل من حالقـة الشـباب
الن الرجل يحلق شعره او حليته
اما الـشاب فـطلبـاته كثـيرة جدا..

واالطفال كثيرة واحلركة.

واحــدة ولــذلـك فــان احلالقــة تــكــون
قـــويــة ووديــة اكــثــر والـــتــعــامل مع
الـشـعر فن فـهـنـاك اختالف كـبـير في
الشـعر من زبـون الخر فهـناك الـشعر
اخلشن والـناعم والـصلب واخلـفيف
وفي كل االحـــوال البـــد لـــلـــحالق ان
يـقـوم بـتـعديـل الشـعـر وقص الـشـعر
الـزائـد والـكـثـيف.. امـا صـغـار السن
فـــهم يـــحـــبـــون ان حـالقـــتـــهم مـــثل
ـــوجــودة وعـــلى كـــثــافــة ــوضــة ا ا
الشـعر بالـوسط مع حالقة اجلـانب
وتخـفيف الـشعر واغـلب زبائـننا من
الــشــبــاب الــذين يــزورونــنــا مــرتـ
باالسبوع على االقل الن اغلب هؤالء
ال يـسـتـطـيـعـون حـتى حالقـة الـوجه
ولـذلك نــقــوم نـحـن بـكل شـيء حـتى
ترتـيب الـلـحيـة وتـخـفيـفـهـا اما عن
اسـتـعـمـال اخلـيط واالصـبـاغ وصبغ
الـشـعـر فـهـنـاك حالق مـخـتص بـذلك
يتـعامل مع الـراغبـ بذلك وتـنظيف
الوجه باخليط يقوم به كل احلالق
ذلك ان الـشــعـر اخلــفـيف بــالـوجه ال
ــكن حالقــته لــذلـك نــقـوم بــازالــته
بـــاخلــيط ولـــلــراغــبــ بـــذلك فــقط..
وتــلــعـب الـنــظــافــة دورا كــبــيــرا في

جــــديـــدة وكــــذلك فــــهي خــــدمـــة الن
احلالق يـقوم بـازالة الـشعـر الكـثيف
وحــلــقه من جــديــد العــطــاء الــزبـون
ـــظـــهــــر الالئق والبــــد لـــكل شـــاب ا
ـر حتت صــغــيــرا كـان ام رجـال ان 
مــقـص احلالق بــالــشـــهــر ولــو مــرة

احلالقــــة مـــنــــذ الــــصـــغــــر مع اخي
احلـالق وعـنـدمـا تـمـكـنت من نـفـسي
باحلالقة فتحـت لي صالونا واحلمد
لله ان االمور جيدة.. واحلالقة مهنة
جــمـيــلــة فـهي طــريق لــلـتــعـارف مع
بــعض االصـدقـاء وانــشـاء صـداقـات

 UŠU *« WŽ«—“ …—Ëd{

Wſ—UH « 

واطـن حسـ صـالح من بـغـداد/ حي اور الى ضرورة يـشـيـر ا
ـنـاطق بدال من حتـولـها ـوجـودة با ـسـاحات الـفـارغة وا زراعة ا
الى ساحـات للمـياه االسنة وتـكاثر الـبعوض واحلشـرات وتكاثر

االوبئة واالمراض.
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ـواطن عالء عــبـد ــعـقـل / يـطــالب ا من مـحــافـظــة الـبــصـرة / ا
رضى السرطان وهم احلسن بضرورة توفير االدوية اخلاصة 
ـصـابـ فـقراء ـنـكـوبـة .. الن اغـلب ا كـثـرة في هـذه احملـافـظـة ا

واليستطيعون تأم كل االدوية للعالج.

ـواطن غـسـان ابـراهـيم من مـحـافـظـة ديـالـى / بـعـقـوبة يـتـنـاول ا
مـوضـوع الـكـهربـاء ويـقـول مـا ان بـدأ احلـر حـتى عـاد مـسـلسل
انـقطـاع الـكـهـربـاء ليال ونـهـارا .. وبـالـرغم من مـرور عـقدين من
شـكـلـة .. وقـد انـتـهى عـمـرنا الـزمن لم يـسـتـطع احـد حل هـذه ا

ونحن نعاني ونعاني فألى متى?
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ياه ـواطن فالح حسن من ديالى / اخلالص مـوضوع ا يطرح ا
ـيل الى الـبـني وهـو غـيـر ـنـازل ولـونه  ـاء الى ا ويـقـول يـصل ا
مصفى كـما انه يحتوي عـلى شوائب كثيـرة جدا .. وبال تعقيم..

ياه وتصفيتها. فهل من توجيهات لتعقيم ا
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محل حالقة في بغداد

بازل مياه الصرف الصحي تمأل ا

متسول في شارع ببغداد

U·∫ عريسان في حفل زفاف “
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ـواطن غـسـان جـليـل من بـغـداد/ حي الـعـامل مـوضوع يـطـرح ا
ــرضـيــة ويـقــول حــسب رأيه الـشــخــصي ان اغـلب الـتــحــالـيل ا
ـرضيـة عبـارة عن بنـاء وديكور اخملـتبـرات اخلاصـة بالـتحـاليل ا
ـمـرض فـهي غيـر دقـيقـة في حتـاليـلهـا وتـمتـاز بكـثرة وبعض ا

بتدئ فيها! االخطاء وتشغيل ا

عامالت متقاعدون امام منافذ ا

الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6424-6430  السبت - االحد 17 من ذي احلجة  1440 هـ 10-18 من آب (اغسطس) 2019م
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اســـتــنـــجــدت مـــواطـــنــة بـــوزيــر
الـــصــحــة الـــدكــتـــور عالء الــدين
الـعـلـوان لـلـنـظـر بـحـالـة ولـديـهـا
الـــلــذين بــحــاجــة الى عــمــلــيــات
جــراحــيــة مــتـــقــدمــة بــعــد فــشل
ـواطنة عـملـيات سـابقـة. وقالت ا
ام امــــيـــر لـ(الـــزمـــان) امس (اني
اسـتنـجد بـوزير الـصحـة احملترم
عبر صحيفـتكم للنظر بشكوى ام
تنظر بحزن على منظر صغيريها
وقـد تـشوه وجـهـاهمـا وهـما اآلن

بـحـاجـة الـى عـمـلـيـات في خـارج
ـــــكــــنــــنـي حتــــمل الــــعــــراق ال 
تـكـالـيـفـهـا) مـشـيـرة الى ان(عـدم
اجـراء هذه العـملـيات يعـني بقاء
ولـديّ طــول عــمـرهــمــا في حــالـة
نـفـســيـة مـنــكـسـرة وهــمـا يـريـان
ـثل اقــرانـهـمـا). بــأنـهـمــا لـيس 
واوضـــحت ان (ولـــدهـــا عـــبـــاس
عالوي عـــبـــد عــون مـن مــوالـــيــد

قد اجريت له ثالث 2008
عملـيات هي سقف الـفم والشرمة
ومن ثم اعــادة عـمــلــيـة الــشــرمـة

وكــانت مـــخــلــفــات الـــعــمــلــيــات
( انحراف االنف وتشوه الشفت
مـضـيــفـة ان(ابـنــتـهـا فــاطـمـة من
مــوالــيــد  2009قــد اجــريت لــهـا
عــمـلــيــة الـشــرمــة ولم تـنــجح ثم
اعـيـدت الـعـمـلـيـة مـرة ثـانيـة ولم
تــنـجح واعــيـدت مــرة ثـالــثـة ولم
تـنــجح ايـضــا وكـانت مــخـلــفـات
العملـيات انحراف االنف وتشوه
).واكــدت ام امــيـره ان الــشــفــتــ
(االســـرة تـــســكـن في دار جتــاوز
ـنطـقة فقـيرة وزوجـها مـنتسب

ـــكـــنه فـي ســلـك الـــشـــرطــة وال 
ــعــيــشــة تــوفــيــر مـــتــطــلــبـــات ا
بــاالضـــافــة الى تــوفـــيــر الــعالج
ونــفـقــات الـعــمـلــيـات) مــنـاشـدة
(وزير الـصـحـة بـالـسعـي  في مد
يـد العون لـصغـيريهـا وانقـاذهما
من الـــوضع الـــذي يـــعـــانــيـــانه).
وتؤكد انهـا (على يق وأمل بأن
وزارة الــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــة
سـتــتــــــــــــــــصل بـهــا عـلى رقــم
الهاتف الذي حتتفظ (الزمان) به

حلمل البشرى إليها).
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ـدنـيـ كـنت ـتـقـاعـدين ا انـي وكـبـقـيـة ا
اقـبض راتـبي كـل شـهـرين مـبـلغ مـلـيـون
واربـعـة وثالثـون الف ديــــــــــــنـار حـتى
عــام  2018 وبــعـــد حـــلـــول عــام 2019 
نقص راتـبي مـبـلغ ستـة وخـمـسون الف
دينار حـيث لي خدمة  25سنة في وزارة
الــعــدل وفي نــهــايــة ســنــة 2018/12/6
اصـبح راتبي كل شـهرين مـبلغ 978000
الف ديـنـار وفي عـام  2019اسـتـلـــــــمت
مـبـلغ  979000 لـشـهــري االول والـثـاني
ـبــلغ لـلـشـهـر الـثـالث واسـتـلـمت نـفس ا
والــرابع  2019وقـــبل نـــهـــايــة الـــشـــهــر
اخلامس (ايار) اعلنت هـيئة التقاعد عن
تـقاعدين كل شهر وعند دفعها لرواتب ا

انـتـهاء الـشـهـر اخلامـس وبدايـة الـشـهر
السادس (حزيران) 6/2/ 2019استلمت
ـــبــلغ  487000الـف عن شـــهــر راتـــبي 
ـوجب بطـاقة الكـي كارد فاين حـزيران 
اخـتـفى راتب شـهـر ايـار اخلـامس الـذي
لم نـســتـلــمه ابـدا وحــسب بـطــاقـة الـكي
كــارد لـالشــهـر  1و 2و 3و 4ان تــصـريح
االستـاذ الكـبير احملـامي طارق حرب في
جــريــدتــكم الــغــراء يـوم 7/8/ 2019هـو
الـقريـنـة والـدليل الـدامغ والـفـيـصل كون
ــتـــقــاعــديـن لم يــســتـــلــمــوا االالف من ا
حقوقهم التقاعدية لشهر ايار وان ادعاء
مـديــر الـتـقـاعـد لــوحـده خالف ذلك كـذبه
ـدنــيــ بــعـدم ــتــقــاعـديـن ا االالف من ا

تـسـلمـهم راتب الشـهـر اخلامس حـصرا.
ـالي انـا نـطــالب بـكـشـف هـذا الـفــسـاد ا
واالداري في هـيئـة الـتـقاعـد. انـا نـطالب
مجـلس النواب وهـيئة الـنزاهة واالدعاء
العام وكذلك نخول كـتلة التيار الصدري
بــالـتــحــقـيق فـي هـذه الــقـضــيـة بــاعـادة
حـــقـــوقـــنــــا اخملـــتـــلـــســـة دون وجه حق
وبـاسـرع وقت كـذلك نـطـلب مـنـهم تـقد
قــانـون الــتـقــاعـد امــام مــجـلس الــنـواب
بـالسرعـة الالزمة كـما عهـدناهم االسراع

بعمل اخلير.
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دني تقاعدين ا ا

ــواطن مـحـمـد سالم من مــحـافـظـة واسط/ الـكـوت الى يـشـيـر ا
اء يـعلـوها االراضي التي شـملـتـها الـسيـول وبعـضـها ال يـزال ا
ويقـول من الـضـروري اسـتـغالل االرض الـتي مـازالت بـهـا مـياه
السـيـول بـزراعـة الشـلب .. امـا االراضي الـتي انـحسـرت عـنـها
ياه ياه فقد اصبحت جاهزة لـلزراعة وكل ما في االمر تهيئة ا ا

لها والبذور واحلرث.
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