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ــيـــة االولى اطـــفـــأ تالمـــيـــذ االكـــاد
للـتعـلم في العـاصمـة االردنيـة عمان

Âd? « YO?  b?L?Š« مـع زمـيلـهـم العـراقي
شـــمـــعــــته الـــعــــاشـــرة وسط افـــراح
مـعــلـمــيه الــذين يـشــيــدون بـتــفـوقه
وحــــسـن ســــلـــــوكه. وكـــــانت والــــدة
b?³?Ž b?L?Š« U?½— احملـتـفى به الـدكـتورة
»:bO قد احـضرت احللوى والـكعكة

الـتي كـتب علـيـهـا اسـمه والتـمـنـيات
بـعــمــر مـديــد له والــدعـاء بــالـنــجـاح

الباهر.

ÍœuLŠ …uKŠ WMÝ

ــواطن رعــد وهــاب مـن مــحــافــظــة ديــالى/ بــهــرز الى خــوض يــشــيــر ا
ياه الـراكدة والـقذرة لـلعب ولـعدم تـوفر امـاكن لهـو لهذا االطـــفـال في ا
ــشـكـلــة الـتي نــقـلت االمـراض الـغـرض والبــد من ايـجــاد حـلـول لــهـذه ا

لالطفال.
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واطن طـارق عـباس من بـغـداد/ البـيـاع ان تقـوم وزارة الـتربـية يقـتـرح ا
ــدارس واالبــواب بــأنـــشــاء مـــعــمل جنـــارة مــتـــكــامل لـــصــنع رحـالت ا
ـكن توفـيـر الكـثـير من والشـبـابيك بـدال من شـرائـها من اخلـارج حـيث 
ـكـائن حـديـثة ـعـمل وتـشـغـيل االيدي الـعـامـلـة وتـزويده  ال مـن هذا ا ا

لهذا الغرض.  
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ـواطن ستار جبـار من محافظـة بابل/ احللة عن اسـباب تأخر يتساءل ا
تقاعديـن كل شهر ويقول انـها توزع يوم خـمسة او ستة اطالق رواتب ا
ـتـقـاعـدين الـذين لـديـهم اقـسـاط بـالـشـهـر اجلـديـد الن هـذا االمـر اربك ا

وضوع. وايجارات والبد من حسم هذا ا
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ـواطن عـلي حـسـ من بـغـداد/ احلـسـيـنـيـة مـوضـوع صـعـوبة يـتـناول ا
احلـصول عـلى مـيـاه الـشـرب ويـقـول تـعانـي اغلـبـيـة سـاحـقـة من سـكان
احلسيـنية عـدم وصول ميـاه الشرب لـهم االمر الذي يـضاعف معـاناتهم

اء سر احلياة ويحتاجه االنسان طوال النهار. فا
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ـواطن نهاد خـليل من محـافظة ديـالى/ اخلالص موضـوع عمال يطرح ا
النـظافـة ويـقول تـبقـى القـمامـة في احلـاويات اكـثر من عـشـرة ايام بـباب
ــنــازل دون ان يـرفــعــهــا احــد االمــر الـذي يــنــشــر الــروائح الــكــريــهـة ا
واحلشرات وعنـدما يسـأل عمال النـظافة يقـولون بانـهم قليلـون فلماذا ال

يتم تعي اخرين لهذا االمر?.
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ـواطن انـور عـلـي من مـحـافـظـة مـيــسـان/ الـعـمـارة في اتـصـال يـطـرح ا
هـاتـفي مع هـذه الـصـفـحـة مــوضـوع احلـشـرات الـتي تـنـتـشـر في اغـلب
ـعنـيـة بضـرورة االلتـفـات اليـنا منـاطق مـيسـان ويقـول نـناشـد اجلهـات ا
ــشـكـلـة ـبــيـدات فـقــد عـانـيــنـا هـذه ا وابـادة احلـشــرات من خالل رش ا

كثــيرا.

طـرا كـمـا كان حـسب مـصادر اجلـهـات اخملـتـصة بـالـطـقس فـان الـشتـاء سـيـكـون 
ـاضي وسـوف تـهـطل امــطـار غـزيـرة كـثـيـرة جـدا بــحـيث تـمـتـلئ خـزانـات الــشـتـاء ا
ـواطـنــون شـتـاء مـاطــرا.. فـمـا هي الــسـدود والـبــحـيـرات واالنـهــار وسـوف يـعــاني ا
عـنـيـة الـتي يـجب ان تـستـعـد مـنـذ االن لـهذه االجـراءات الـتي سـتتـخـذهـا اجلـهـات ا
االحـداث قـبل فـوات االوان والبـد لـكل جـهـة خـدمـيـة مـخـتـصـة ان تعـمـل علـى اتـخاذ
ياه وفتح اجراءات وقـائية منـذ االن وخاصة البـلديات في مـجال اجملاري وتسـريب ا
ــيـاه وخـاصـة الـسـيـول الـقــادمـة من دول اجلـوار اذ يـجب اقـامـة ـرات لـتـسـريب ا
سـواتـر تـرابـيــة وشق سـواق عـمـيـقــة تـمـتـد الى االهــوار او االنـهـار من اجل تـفـادي
ـواطـنـ في عـدة مـنـاطق ومــثل هـذه االمـور يـجب ان تـعـد في اضـرار قـد تـصـيـب ا
ـقـدمـة الن اتـخـاذ االحـتيـاطـات امـر ضـروري جـدا بـدال من نـدب احلظ بـعـد خراب ا

البصرة.
هاشم حسن
بغداد/ الصليخ
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وضوع رصد صحفي ا
ـنشـور في صـحيـفـتكم اشـارة الى الـعـمود الـصحـفي ا
رور بعـددها ( (6423في  8/8/2019وحتت عنـوان (ا
الـعامـة تـعشق الـزحام) في الـوقت الـذي نعـرب فيه عن
بـذولة من قـبل صـحافـتنا شـكرنـا وتقـديرنـا للـجهـود ا
ـسـاس بـخـدمـة احلـرة وتــشـخـيـصـهـا لـلــحـاالت ذات ا
رور بـاتخـاذها االجراءات ـواطن بيـنت لنا مـديريـة ا ا
الالزمة بصـدد ما جاء بالـعمود الصـحفي مدار البحث
ـرورية الـعاملـة ضمن مـديريتي فارز ا اعاله من قـبل ا
مرور بغـداد الكرخ والرصـافة بفتح جـميع االستدارات
غلقة ومنها تقاطع البـياع وتقاطع السينما البيضاء ا

خدمة للصالح العام.
للتفضل باالطالع.. مع التقدير

ـــواطن رزاق ـــوضـــوع ادنـــاه بـــعث به ا ا
حـمـيد مـن بغـداد/ الـكـاظـميـة يـتـنـاول فيه
مـارسات السـلبيـة التي يقـوم بها بعض ا
ــواطــنــ وتــؤثــر عــلى االخــرين بــعـض ا
ـواطن مـوضـوعـه هـذا بـالـقـول ويـبـتــد ا
نتيجـة اجلهل وقلة الـثقافة وعـدم الشعور
ـسؤولـية جتـاه االخرين يـقوم  الـبعض با
مـارسات كـثيـرة تؤدي الى الـتأثـير على
ــسـائل تــربـيـة اقـرانــهم ومن ضــمن تـلك ا
نـازل فـهنـاك من يـقوم احليـوانـات داخل ا
اعز في البيت من اجل بتربية اخلـراف وا
التـجارة او الـهـواية وفي كل االحـوال فان
تربية االغنام تؤثر على االخرين من خالل
ــزعــجــة لــيال ونــهــارا وكــذلك االصــوات ا

الروائح الـكـريهـة واتالف حـدائق االخرين
اضـــافــة الى مــســاهــمـــة االغــنــام في نــقل
االوبـــئـــة واالمـــراض وهـــذا هـــو االهم في
ــوضــوع.. ورغم ان الــعــديــد من الــنـاس ا
يعمـلون عـلى ابداء النـصح والرجـاء بعدم
ـنـازل اال ان تـربــيـة تـلك احلـيــوانـات في ا
هــذه تـذهب هــبـاء ويــعـتـاد االخــرون عـلى
تـــــربــــيـــــة احلــــيـــــوانــــات الـى ان حتــــدث
مشاجرات ومشادات كالمـية وقد تستعمل
االســلــحــة في هــذا الــزمــان في مــثـل هـذه
احلاالت. وهـنـاك من يقـوم بـتربـيـة الكالب
او الطيـور او الدجـاج وكل هذه تؤدي الى
ازعاج االخـرين وعـلى كل مـواطن ان يـفهم
ـثل هـذه االعـمـال امـور جـيـدا ان الـقـيـام 

غير مـشروعـة ومخالـفة صريـحة للـقوان
ومع ذلك يقـوم هؤالء بهـذه التـصرفات من
عدم احترام القوان واالخرين.. وثمة من
يـقـوم بـرمي االنـقـاض او مـواد الـبـنـاء في
ـنـع احلـركـة ويـعـوق االخـرين الـطـريق و
اضـــافـــة الى االوســـاخ والـــتـــأثـــيـــر عـــلى
ثل هـذه االعمال االخرين وال يـوجد مبـرر 
فـالــذي يـكـمل الــبـنـاء عـلــيه رفع االنـقـاض
والـتـخــلص مـنـهـا بـدال مـن تـركـهـا عـرضـة
ـيـاه في بـالـشـارع وهـنـاك من يـوم بـرش ا
كـل االوقـــات بـــحـــجـــة ان الـــشـــارع مـــليء
اء عـند باالتـربة وهـذا الـعمل يـؤثر عـلى ا
ـــيـــاه ال يــكـــفي االخـــرين حـــيـث ان ضخ ا
لـلـجـمـيع نـتـيـجـة الـتوسـع العـمـراني ومع

ــاء في كل هــذا يـــصــر هــؤالء عـــلى رش ا
ــشـاعــر االخـرين االوقــات غـيــر مـبــالـ 
ـياه عنـهم! وهنـاك عادة سـيئة وانقـطاع ا
عند البعض وهي اجللوس عند باب الدار
حـيث يــتـجـمع االخــرون في هـذه االحـوال
ــمـارســة مــؤثــرة جــدا عـلى تــكــون هــذه ا
االخـــرين صــــحــــيح ان صــــاحب الــــبـــيت
يتـصرف بـباب بـيته اال ان الـتأثـير يـشمل
ـارسـات عـدة جـدا مثل االخـرين وهـناك 
ايــقــاف الـســيــارة عــنـد بــاب اجلــيـران او
ايقاف الـسيارة وقـطع الشارع.. او اطالق
وسـيـقى العـالـية لـيال او اقـامة اصـوات ا
ـنازل والغـناء طـوال الليل حفالت داخل ا

بصوت عال.

دعا سكان شارع حـيفا  امانة بـغداد وبلدية الـكرخ الى األسرع لوقف هدر
اء الصـافي اخملصص لـلشرب  والـذي ينـضح من احد األنابـيب الرئـيسة ا
ـانـيـة (حتــديـداً خـلف عـمـارة   62والـتـسـرب احلـاصل خـلف الـعـمــارات اال
يذهب مباشرة الى فتحات تصريف اجملـاري القريبة  واحلال بالصورة منذ
عامـ ولَم نرى حتـرك من اجلـهات الـباديـة  ونـامل باصالح االنـبوب ووقف
عـانـاة من النـداءات وعدم النـضح بـاسرع وقت  واجتـهـنا لـلصـحـافة بـعـد ا

االستجابة.
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احمد ليث اكرم مع كعكة عيد ميالده 


