
ـريض الـى شـراء الـعالج اخملـصص له ا
من الــصـيــدلـيـات اخلــارجـيــة وال يـخـفى
عـلى دولــتـكم هـنـاك الـكـثـيـر من الـفـقـراء
وعوائل الشـهداء ال يتحـملون ذلك وعلى
اثــر هــذه الـــنــداءات تـــوجه كــادر اذاعــة
صــوت الـعــراق بــرئــاسـة االســتــاذ عــبـد
الـعــزيــز اخلــفـاجـي مـديــر اذاعــة صـوت
العراق الى كربالء لالطالع عن كثب عما
ـواطـنـ ونـتـيـجة ذلك ورد فـي نداءات ا
توجه الكادر الى جناح الطوار وشاهد
ون من رضى يتأ ـواطن ا الكثير من ا
ا امـراضهم والكـادر الطـبي قلـيل جداً 
ريض ونـتيجة ذلك يسبب ازعـاجا الى ا
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ـواطن " طارق ـوضوع ادنـاه بـعث به ا ا
" من مــحـافــظــة بــابل / احلــلـة / حــســ
يـتـناول فـيه رأيه الـشـخـصي في تـصرف
نـفذين وقـربهم من الـناس ـسؤولـ وا ا
وحل مـشــاكـلــهم واالبـتــعـاد عن الــفـسـاد
ـواطن مـوضـوعه بـالـقـول /ال ويـبــتـد ا
شيء فـي هـــذه احلــــيـــاة افـــضـل من حل
مشـاكل النـاس والتـخفـيف عن معـاناتهم
وال يـوجـد احــسن من اســتـقـبــال الـنـاس
بـالوجه الـبـاسم والتـرحـاب وال اسوأ في
ال العام هذه الدنيـا اال الفساد وسـرقة ا
ــواطـنــ والـعـمل ــشـاعـر ا والـتالعب 
سؤول أياً على إيهامهم بـالوعود .. أن ا
ـقـام كـان البــد ان يـضع فـي اعـتــبـاره بــا
االول شــيـئـان ( خـدمــة الـنـاس واحلـفـاظ
ــال الـعـام) وخــدمـة الـنــاس غـايـة عـلى ا
كـبـيـرة ال يـنـالـهـا اال من كـانت لـه صـفات
الـرجولـة والـفروسـيـة والصـدق واالمـانة
والـســمـعـة احلــسـنـة والــتـفـوق الــعـلـمي
ـواطن والتـضحيـة وااليثار  ,وخدمة ا
عـملـيـة متـعبـة جـداً يجب ان يـضعـها اي
مــسـؤول فـي حــسـابـه ألن هــنـاك مـاليـ
القـضايـا التي حتـتاج الـى حلـول وهناك
قـضـايا مـتـشـعـبـة وقـضـايـا صـعـبـة وأياً
ــواطن يـريـد كـانت تــلك الـقـضــايـا فـأن ا
احلــلـول الــســريــعــة من اي مــسـؤول وال
ـقـابل يـهـمه مـاذا يـكـون او كـيف يـفـكـر ا
ويـــجـب عـــلى كل مــــســـؤول او نـــائب او
عضو مجلس محلي ان يضع في حسابه
ــواطن عـلى حق ) وتـبــقى مـسـالـة ان ( ا
ـســؤول وان يـعـرف كـيف االقــنـاع عـلى ا
واطن راضـياً عنـدما يـخرج منه يجـعل ا
.. ان االبــتـعــاد عن الــروتــ والــتـعــقــيـد

والبيروقراطية امر في غاية االهمية وان
ــواطن ــســؤول الى مــســتــوى ا يــنــزل ا
مـهـما كـان بسـيـطاً او ضـعيـفـاً او معـوقاً
او فقير احلال  ,ان معاناة الـناس كثيرة
جـداً بـعضـهـا يتـعـلق باخلـدمـات واخرى
بـقـضايـا شخـصـية واكـثرهـا تـعقـيداً هي
مــراجــعــة الــدوائــر االخــرى الــتي تــضع
واطن البسيط عراقيل وصعوبات امام ا
.. ان مـحــاربـة الـفـسـاد امـر ضـروري ألي
مــســؤول والــبــدايــة يــجب ان تــكــون من
ــكـــان الــذي يـــعــمل بـه اي مــتـــنــفــذ او ا
مــسـؤول او نـائب وعـلــيه ان يـحـتـاط من
اجلـمـاعة الـتي حتـيط به وان يـعـمل على
سؤولية تغييرها بـ فترة واخرى ألن ا
مـغـريـة وفـي مـعـظم االحـيـان تــشـتـغـلـهـا
(اجلـوقـة) احملـيـطـة والـفـسـاد مـهـمـا كان

صـغيـراً او كـبـيراً ,رشـوة ام عـموالت او
وساطـات او استحـواذ فهـو فساد وكـلما
ابــتــعـد الــنــائب عن ذلـك الـطــريق ضــمن
نظـافة اليـد وضمن مآزرة الـناس وضمن
احلـب والــتـــقــديــر ,ودائـــمــاً وابـــداً كــان
صــوت الـــنـــائب الـــنـــظــيـف هــو االعـــلى
والــعــكس هـو الــصــحـيح ,فـالــذي تـورط
بـــالــــفـــســـاد هــــو احلـــلـــقــــة االضـــعف ,
والـوصـول الى اي مكـان لـيس مـعـناه ان
ال يـفكـر اي شخص بـاالستـحواذ عـلى ا
ـشروع او التـستر العام او االثـراء غير ا
على الـسرقات والـفاسدين  ,انها كـلمات
نـابـعـة من القـلب لـكل مـسـؤول او متـنـفذ
او من يــفــكـر بــالــتــرشـيح لـالنـتــخــابـات
الـقـادمـة فـالـعـمل والـسـيـرة احلـسـنة هي

االساس . 
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ـكـسـرات فهي يـحـتاج الى شـراء ا
تبـاع للـراغبـ فقط وهـناك عوائل
ها كسـرات دائماً لتـقد تشتـري ا
لـلـضــيـوف بـيــد اغـلب مـبـيــعـاتـنـا

عـلى انـواع فالـفـستق مـثالً هـناك
عـــدة انـــواع مـــنه وهـــنـــاك الــذي
يـحتـوي على الـقشـور او بدونـها
واالخير يـستعـمل احللـويات كما
ـكـسـرات الـتي تـسـتعـمل في ان ا
الـــصــنـــاعــة خـــالــيـــة من االمالح
واالحماض حـيث هناك مـكسرات
ــلح واحلـامض ــيـز كــا بـطــعم 
والبهـارات ونكهـة الدجاج وكـلها
جـاهزة وتـباع لـلـمواطـن واكـثر
االشــيـاء الــتي تــبــاع لــديــنـا هي
الـفـسـتـق امـا صـنــاع احلـلـويـات
فيشترون منا اجلوز (لب اجلوز)
والـفسـتق احلـلبي  ,كمـا ان هذه
رضى ـكسـرات تفـيـد االطفـال ا ا
في امــراض مـعــيــنــة كـمــا يــقـول
االطـــبـــاء انــــهـــا حتـــتــــوي عـــلى
(االومــيــغـا ثــري) ! لــكــنــهـا عــلى
ــذاق الــعــمــوم طــيــبــة وجــيــدة ا

ومسلية . 

وحاجـة اجلسم لدى االنـسان كـبيرة
اليـهـا ألنـهـا تـفـيـد الـدمـاغ وتـسـاعد
ـخ عـلى تــكـويـن وحتـديــد اخلاليـا ا
كـمـا انـهـا مـسـلـيـة ويـنـصح االطـباء
ــكـسـرات كـمــكـمل غـذائي بـتـنـاول ا
تعددة اضافة ايضاً الستـعماالتها ا
في الــطــبخ والــطــعــام وهــنــاك دول
كسرات ولدينا كثيرة تزرع وتنتج ا
فـي شــمـــال الـــعــراق انـــتـــاج قـــلــيل
للـمكسـرات اذ ان هذه االنـواع تنتج
ــنــاطق الــبــاردة في االشــجــار في ا
ــــصـــدرين وتـــعــــتـــبـــر إيــــران من ا
الـــرئـــيـــســـيـــ لــلـــفـــســـتق وبـــاقي
كسـرات وهناك دول عـديدة تصدر ا
كسـرات الى دول العالم كأسـبانيا ا
وتــركـيــا ودول االحتـاد الـســوفـيـتي
ـكـسـرات الـسابق  ,امـا عن إعـداد ا
واد فـاحلـقـيـقـة اننـا نـشـتـري هـذه ا
جاهزة اي انهـا حاضرة وال نضيف
عـلـيـهـا شيء فـهـي تـأتـيـنـا مـصـدرة

احلـــــلــــويــــات زبـــــائن دائـــــمــــيــــون
يتـسوقون الـبضاعـة من هذه احملال
 ,وللمكسرات فوائد عظيمة جداً

اثـــبـــتــهـــا الـــعــلـم والــطـب احلــديث

تتركـز على البيع لـلمحال الـصغيرة
والــــبـــــعــــيــــدة وكـــــذلك الصــــحــــاب
احلــلــويــات الــذين نــتـعــامـل مـعــهم
بـالــبـيع بــاجلـمـلــة واكـثــر اصـحـاب

ال يـخفى عـلى دولتـكم ان محـافظـة كربالء
يــبــلغ عـدد ســكـانــهــا اكـثــر من مــلـيــونـ
ونـصف مـواطـن هذا عـدا الـزائـرين الـذين
يـتـوجـهون الى زيـارة مـرقد ابي الـشـهداء
عـلـيه الـسالم بـأعداد كـثـيـرة جـداً مـضـافاً
ــهـــجــرين نـــتــيــجــة الى ذلك اخــوانـــنــا ا
االرهـاب االعمى وان مـدينـة كربالء تـشكو
رضى اوالً مركز الطوار الذي يستقبل ا
ـا ال يـسع سـرعة يـومـيـاً بأعـداد هـائـلـة 
طلوب وكذلك رضى على الـوجه ا عالج ا
ـســتـشـفى ـسـتــشـفى احلــسـيـنـي هـذا ا ا
الوحيد احلكومي الـكبير ايضاً فيه نقص
ــا يـضــطـر شـديــدفي مــعـداته الــطـبــيـة 
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شـــاهـــدنــا احـــد االطـــبـــاء يــتـــواصل من
مـريض الى مـريض كلـمح الـبـصر ويـقدم
ـريـض وقـد اعــجـبــنـا جـداً الــعالج الى ا
هذا الـدكتور االنسـاني وبعد االسـتفسار
ـمرضـ عن اسم هذا الـدكتور من احد ا
قال اسمه (د.سـجاد محمد) فـتقدم الكادر
ومــديــره الى تــقــبــيـل يــد هــذا الــدكــتـور
ـرضى وتقد البـارع واجملاهـد خلدمة ا
جـزيل الشـكـر والثـناء واحلب واالعـجاب
ـزاولة ونـسـأل الـله ان يـكـثـر من امـثـاله 
هـنه الشـريفـة والرحـمة لـلمرضى. هـذه ا
سـتشفى احلـسيني فـشاهدنا كمـا زرنا ا
عـدات الطـبية ستـشفى رغم قـلة ا هـذه ا

والـــلــــوازم االخـــرى الــــضـــروريــــة كـــانت
سـتوى جيد ولـكن هناك نـواقص كثيرة
ـعـدات الــطـبـيـة كـاألسـرة والـعـربـات من ا
رضى كما شـاهدنا ايضاً اخلاصة لـنقل ا
ـســتــشـفى عـن كـثب حــسن ادارة مــديــر ا
الــدكــتــور صــبــاح احلــســيــني  لــتــفــقــده
ـــرضى واالســـتـــفـــســـار عن صـــحـــتـــهم ا
ــزيـد من الــعـنــايـة وتـوصــيــة االطـبــاء بـا
الطبـية للمـرضى كما شاهـدنا االطباء كال
ـعـالـي و د.مـهـدي عـبـد من د.حـيــدر ابـو ا
الــصــاحـب الــكــعــبـي و د. ريــاض طــعــمه
د.حسن نصـر الله وكافـة االطباء االخرين
مـنهـمكـ بفـحوصـاتهم لـلمـرضى وتقد

الـعالج الطـبي لهم ونـقدم شـكرنـا اجلزيل
لــــــهــــــؤالء االطــــــبـــــــاء الــــــبــــــارعــــــ في
اختصاصـاتهم الطبيـة ونسأل الله تعالى
ان يــكــثـــر من امـــثــالـــهم خلــدمـــة الــوطن
وشــعـــبه كــمــا نــرجـــو من مــعــالي وزيــر
ـدينـة واالطالع على الـصحـة زيـارة هذه ا
الـدوائــر الـصـحـيـة وســد كـافـة الـنـواقص
ـسـتـشـفى وخـاصة الـتي بـحـاجه الـيـهـا ا
قـسـم الـطـوار الــذي يـكـتظ لــيالً ونـهـاراً
ــرضى وشـكــرنـا مـوصــول الى مـعـالي بـا
الــدكــتـــورة عــديــله حــمـــود الهــتــمــامــهــا

بالصحة العامة وشكراُ
عبد العزيز اخلفاجي - كربالء
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بغداد

ا في الوقت الـذي نشيـد بجهودك ومـنتسـبيك في وزارة الـداخلية افـرادا ومراتب 
ة واخملـالفـات القانـونيـة ومطاردة حتـققـوه من جهود اسـتثـنائـية في متـابعـة اجلر
ـواطن الذي يشعر اجملرمـ واخلارج عن القانـون  من اجل راحة واستقرار ا
ـة واخملـالـفــات الـتي تـرصـد من بـالـراحــة عـنـدمـا تـتــابع اجـهـزتـكم حــاالت اجلـر
ـيـداني الذي اشـادت به غـالـبيـة الـوسـائل االعالمـية  مـاتـؤكد الـوزارة  وعـملـكم ا
ـواطن الـعـراقـي الـذي يـرضي وقـبل احلـكـومـة وطـنـيــتـكم وعـمـلـكم الـنــبـيل جتـاه ا
سـؤول يرضي الله سبـحانه وتعـالى الذي يحـرسكم ويحـرس كل شريف يعمل وا
بخالص الـوطنية  وبـالرغم من متابـعتكم اجلـادة جند ان حاالت اختـراق للقوان
واطن يتداولها بل بدأت تقلقه وابتزاز لـلمواطن حتصل هنا وهناك والتي صار ا
وتـخــوفه من حـاالت ( الـتـقـفـيـص ) من قـبل عـصـابـات مـنــظـمـة تـتـألف من شـبـاب
خارج عن الـقانون اليـهابون اجلـهات االمنيـة واليخافـون الله عزوجل ويـقينا ان
سجالتـكم اليـوميـة التخـلو من مـثل هذه احلـاالت وبشـكل يومي  حـاالت التالعب
واطـنـ عـديدة ومـبـتـكرة تـقـوم بـها واالحتـيـال والـتجـاوز عـلى الـقانـون وابـتـزاز ا
عصابـات تنتشـر في شوارع العـاصمة وتتـنقل حسب نـوعية عـملية االبـتزاز وبعد
سيطـرة القوات االمنية وبجـهود اخليرين على عملـيات اخلطف والتسليب الى حد
كبـير وخاصة التي حتدث في وضح النهار ظهرت االن حالة هي ليست غريبة من
نـوعهـا بل بدات مـنذ اكـثر من خـمسـة اعوام وتـتالشى ولكـن سرعـان ماتظـهر في
نظمة حيث تقوم جماعة من بعض منـاطق العاصمة وهي ظاهرة اشبه بالتمثيلية ا
البس االعـتـيـادية مخـتـلف اعـمـار الشـبـاب ويـستـقـلـون سـيارة حـديـثـة ويرتـدون ا
ركـبات التي يقودهـا شخص كبير الـسن او امرأة ويرصدونهم ويقومـون برصد ا
ـرون منه بـشكل مـستـمر بـالتـالي وهنـا تتم وبـعد رصـدهم ورصد الـطـريق الذي 
واطن العمـلية حيث يقوم احد افراد العصابـة بضرب بدن السيارة التي يقودها ا
ـستـهدف وبـعملـية خـاطفـة يظـهر انه يتـلوى من االلم وان سـاقه كسـرت فيـضطر ا
ـسـكـ من الـتــوقف لـيـتـبـ االمــر فـتـتـقـدم نــحـوه بـقـيـة افـراد ـواطن الـسـائـق ا ا
العصابة ويتهمونه بانه صدم شقيقهم او اية صلة قرابة ويطلبون من السائق نقله
ـسـتـشـفى ويـقـومـون بـحـملـه الى الـسـيارة الـتي يـسـتـقـلـونـهـا ويـخـصـصون الى ا
ـواطن . وهــنـا اروي لــكم مـاحـدث لي شــخـصـا مـن افـراد الـعــصـابـة يــركب مع ا
ـتهـم بـاحلادث واطـن ا والصـدقـاء مـقـربـ لي بـالـضـبط   ويـدوراحلـوار مـابـ ا
واحد افراد الـعصابة بيـنما االخرين يـختفون مع مـركبتهم بحـجة نقلـهم للمصاب
ركـبته عـلى جانب الـطريق  ويـنتـظر واطن يـقف  ـستـشفى  بـينـما يـبقـى ا الى ا
لفـته ان الشخص الذي هو من افراد العصابة ماذا سيـحصل واحلالة الغريبة وا
يـدعي انه كـابـ بـكـرة القـدم وانه العب فـي نادي الـشـرطـة ويـكـرر االدعاء مع كل
بنفس التـمثيلية وفي اثنـاء احلوار يتلقى الذي يدعي انه مواطن يحـاولون ابتزازه 
سـتشفى ة مـن افراد العـصابـة ويدعـون انهم نـقلـوه الى ا كـاب بـكرة الـقدم مـكا
صاب يحتاج الى تبديل مـفصل وان العملية تكلف مالي التي اليحـددونها وان ا
ـسك واطن ا  وبـعد نـحو سـاعة تـاتي مركبـة العـصابـة لتـقف قريـبا من مـركبـة ا
دعي مـطروح بخـلفية ـصاب لنتـفاجأ ان الـشخص ا ويطلـبون منه ان يـطلع على ا
السيـارة وقاموا بتجبيس ساقـه بشاش محكم ووضعوا قنـينة مغذي وربطوها في
ربـوطـة مع القـنـينـة وكذلك سقـف السـيارة بـشـكل محـكم بـينـمـا تتـدلى الكـانـونه ا
شهد ـصاب وتبـليغ الشـرطة  بشـكل اشبه بـا ستـشفى واالشعـة لساق ا اوراق ا
صـاب بـالتـاوه والـتلـوي وهكـذا تـمر الـتمـثـيلـية عـلى الـكثـير من التـمثـيـلي ويقـوم ا
سـاومـات بـادعاء راة وهـنـا تـبـدا ا ـ وخاصـة كـبـار الـسن او ا ـسـا ـواطنـ ا ا
افراد العـصابة انهم من عشائر معروفة وان الفصـول العشائرية ستاخذ مجراها
سـاومـات على دفـع تعـويض لـلمـصاب وغـيرهـا من حـاالت التـخـويف حتـى تبـدا ا
ـواطن شـديـد معـهم تـنـخفض  5او مـلـيون مـبـلغ يصل من  20ملـيـون و اذاكان ا

وضوع . دينار مقابل فض ا
نـعم ســيـادة الــوزيـر ان مــثل هـذه احلــاالت بـدات تــسـتــفـحل في غــالـبــيـة مــنـاطق
ـواطن يـتهم اجـهزة الـداخـليـة من شـرطة مـحلـية وشـوارع العـاصـمة حـتى صار ا
وشرطة مـرور بالتواطـؤ مع بعض اخلارجـ عن القانون واحملـتال مقـابل تقسيم
الـغنـيـمـة ب الـطـرفـ ويـقيـنـا ان اجـهـزة وزارة الداخـلـيـة الـتي حتـرص على امن
واطـن هي اسمى من ان تـتـورط مع حـاالت كـهذه  ويـقـيـناان دوركم واسـتـقـرار ا
ســيـكــون فــاعال وايــجـابــيــا لـلــحــد من هــذه الـظــاهــرة والـقــبض عــلى افــراد تـلك
العـصابات ويقينا ان للمـواطن دورا اكبر لالبالغ عن مثل تلك احلاالت والتصدي

ـنـطـقـة احملـصـورة مـابـ شـارع ابي لـهـا  نـشـيـر الى ان ا
ـركـز نـواس بــاجتـاه شـارع الـزعــيم والـشـوارع احملــاذيـة 
شـرطــة الـسـعـدون شــهـدت خالل اقل من شــهـر اكـثـر من
حـالــة من هـذا الــنـوع  والـوقـت حـان لـلــقـبض عــلى مـثل
هم هؤالء الـذين يحاولون زعزعة االمن واالستقرار وتقد
لــلــعـدالــة  وبــارك الـله بــجــهـودكـم وجـهــود كل مــخـلص

شريف ينتمي لوزارة الداخلية واالجهزة االمنية.
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واطن " عمار مـحسن" من بغداد/الكسـرة/ الى ظاهرة سلبية يشير ا
اء صغار الـسن او باعة (العلك) الى حافالت نقل وهي صعود باعة ا
ـتـسـولـون بـاالسـتـجـداء من ركـاب احلـافالت وهي الـركـاب .. وقـيـام ا
متوقـفة وفـرض اسعـار مضـاعفـة كاجور لـلنـقل بعـد حترك الـسيارات

واطن على الدفع .  الجبار ا

ـواطن " حـسـ عـبـد في اتـصـال هـاتـفـي مع هـذه الـصـفـحـة يــطـرح ا
ضـايقـات التـي يتـعرض لـها اصـحاب الرزاق" من مـحافـظة الـنـجف ا
فـروضة عـليهم الفنـادق والكـساد الـذي يعـانون منه وكـذلك الرسـوم ا

والبد من انصاف اصحاب الفنادق الذين تضرروا كثيراً. 

ـواطن "ايـاد محـمد" من بـغداد/ احلـيـنيـة/ من ارتفـاع رسوم يشـكو ا
ـواطن لـكي تـسجل ـبـالغ الـتي يـدفعـهـا ا تسـجـيل الـسـيـارات وكثـرة ا
سـيـارته والبـد من انـصــاف الـنـاس الـذين يـشـكــون من الـبـطـالـة وقـلـة

العمل وارتفاع االسعار . 
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واطن "ليث احسان" الى ضرورة االعتناء من محافظة كربالء يشيـر ا
الي بنظافة احملافظات الدينية التي يزورها مالي الزائرين وتضم ا
يومـيـاً والبـد من عمـل مضـاعف من اجل الـنـظـافة في كل مـكـان ألنـها
تـعـكس الـوجه احلــضـاري لـتـلك احملـافـظــات وان تـقـطع الـطـريق امـام

انتقادات الزائرين . 
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ــراقــبــ اجلــويــ يــقــولــون في اتــصــال هــاتــفي مـع هـذه عــدد من ا
الصفـحة انـهم يطالـبون بصـرف اخملصـصات لهم وانـصافـهم شأنهم
ـاديـة السـيـئـة وصرف شان اآلخـرين والبـد من الـنـظر الى احـوالـهم ا

مخصصاتهم وهم يأملون بتحقيق ذلك . 
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واطن " علي رضـا" موضوع من محافـظة كربالء/ الـهنـدية / يطـرح ا
اخلدمات في قضاء (طويريج) ويقـول / ان القضاء بحاجة الى تأهيل
ياه النظيفة وبناء مدارس الشوارع والى عدم قلع الكهرباء وايصـال ا

جديدة وتوفير العمل للمواطن الشباب. 

فـي احـــد االســـواق الـــتـــجـــاريـــة
الـشهـيرة بـبغـداد كانت لـنا وقـفة
ــواطن "ســـهــيل عـــبــد االله" مع ا
الــبـالغ من الــعـمـر ثـالثـاً وثالثـ
ســنـة وهــو صــاحب مــحـل لـبــيع
ــواطن ــكـســرات وقــد حتــدث ا ا
الـــيــــنــــا عن طــــبــــيــــعــــة عـــمــــله
قـائالً/اعــمل في هـذا الـعـمل مـنـذ
الــصـغــر ألنه مـحل والــدي رحـمه
الـــله وقــد تـــســلـــمت احملل بـــعــد
وفـاته ولي خـبـرة كـامـلـة في هـذا
الـــعــمـل فـــنـــحن نـــشـــتـــري هــذه
ـكـسـرات من الـتـجـار ونـبـيـعـها ا
ــفــرد واجلــمــلــة ايــضــاً وهي بــا
(الفستق بأنواعه واجلوز واللوز
والـــبــنـــدق والـــكــازو واحلـــبــوب
بـأنـواعـهـا وكـذلك الـتـ الـيـابس
ــواد والـــزبــيـب) وغــيـــرهـــا من ا
ـتـنـوعـة , الـيـابـســة الـكـثـيــرة وا
واحلــــقـــــيــــقــــة ان اي مــــواطن ال

واطـنـ من اصـحـاب الـبـسطـيـات في الـكـرادة / داخل/ يـقـولون  عدد مـن ا
انهم يطالبـون بالسمـاح لهم بالعـودة الى اماكنهم والعـمل فيها بـعد ان منعوا
من ذلك وتـــضـــرروا كــثـــيــراً وهـم اصــحـــاب عــوائـل وال عــمل لـــديـــهم ســوى

البسطيات .   
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      بسم الله الرحمن الرحيم

لــســـيــد رئـــيس الــوزراء االســـتــاذ
الدكتور حيدر العبادي احملترم

الــسـيــد وزيـر الــداخـلــيـة االســتـاذ
قاسم االعرجي احملترم

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
الشك انـكم اهل لـلـمـسـؤولـيـة التي
حـــمـــلـــتـــمـــوهــــا من اجل نـــصـــرة
ـظـلـومـ وحـقـا عـلـينـا ان نـضع ا
همـومـنا ومـشـاكـلنـا امـامكم لـنـجد
احلل الــــشـــافـي لـــهـــا ..وامــــامـــكم
مـظـلـومـيـة نـتـمـنى ان جتـد حـلـوال
سـريعـة .نـحـن لفـيـف من الـضـباط
فـي وزارة الداخـلـية عـمـلـنا بـصـفة
عـقود بـعـد سقـوط النـظام الـسابق
ؤقرة وايضا مع وزارة الداخـلية ا
وقد صـدرت تعـليمـاتكم باحـتساب
مدة العقد مع العامل في الوزارة
بــعــقـد عــلى انــهــا خــدمـة فــعــلــيـة
وعــلـيــهـا حتــسب خـدمــة ألغـراض
التـرقيـة والتقـاعد و العـمل بهذا
االمــــر وقـــد حـــصل الــــكـــثـــيـــر من
الــضــبــاط عــلى حــقــوقــهم ..ولــكن
الـعــمل تـوقف بــهـذا االمـر امــامـنـا
فــــكــــان االجــــدر ان يــــكــــون االمـــر
للـجميع بـالشمـول فيه وليس لـفئة
على حساب  فئة اخرى فقد خدمنا

الـــوطن بــأصـــعب الــظـــروف الــتي
مــرت وقـدمـنــا الـكــثـيــر من اجلـهـد
والـعــرق خــدمــة لــعـراقــنــا ..فــكـان
االجدر مـساواتـنا  في الـعدالة  مع
اقـــرانـــنـــا الـــذين حـــصـــلـــوا عـــلى
حــقـوقــهم ..والنــعــلم سـبـب تـوقف
ــفــتـرض ان هــذا االمـر الــذي من ا
يـحصل عـلـيه اجلمـيع ...هي دعوة
ـقـام الـسـيد ومـظـلـومـيـة نـرفـعـهـا 
رئــيـس الــوزراء ومــعــالي الــســيــد
وزيـر الـداخـلـيـة  لـلـتـدخل في هـذا
وضع الذي تضـرر منه عدد كبير ا
مـن اخــوانــكـم الــضــبـــاط الــذين ال
يـطلبـون سوى حـقوقـهم هي دعوة
لـــكم وانـــتم اهال لـــهـــا بـــأذن الـــله
لـتكـونوا سنـدا وعونـا للـمظـلوم
..وبإمكانكم معرفة كم تمت ترقيته
من االخـوة الـضبـاط الذيـن شمـلوا
بـــهــذا االمــر وفــقــكـم الــله ورعــاكم
وســدد خــطــاكـم خــدمــة لــعــراقــنــا
ـــنـــتـــصـــر دائـــمـــا بـــحـــول الـــله ا

وقوتــــه..
والـــسـالم عـــلـــيـــكم ورحـــمـــة الـــله

وبركاته

منهم / مالزم اول حيدر حاشوش
فضيلة / مديرية شرطة واسط

تــكـتظ مــدارســنــا بـالــطالب صــغـار
السن الـذين يبحـثون اثـناء دوامهم
عـن اي شيء يـــــــتـــــــنــــــاولـــــــونه او
يشترونه وينتـشر الباعة اجلوالون
ـدارس ليبيعوا  في كل مكان قرب ا
ـلوثة الى الـصغار حيث أكوالت ا ا
ال يـهـتـم بـاعـة ( الــفالفل والـلــبـلـبي
ــأكـوالت والـبــاقالء) وغــيـرهــا من ا
الـتـي تـبــاع لــلـطالب صــغــار الـسن
بـــالــنــظــافـــة حــيث يــأكـل اكــثــر من
خــمــســـة طالب من صــحـن لــبــلــبي
واحـــد بــالـــتــنـــاوب دون ان يـــكــلف
الــبـائع نـفـسه بــغـسل الـصـحن وان
حاول غسله في مـياه قذرة ال تتبدل
وهــو امـــر يـــنــذر بـــنـــشــر االوبـــئــة

واجلــراثــيم بــ الــطالب والــغـريب
انـه كــلـــمــا حـــاول مـــعــلم او مـــديــر
مـدرسـة ابعـاد هـؤالء يـواجـهون من
قـبل البـاعـة بالـغـضب والردود غـير
ـتــزنــة وانـهم يــحــاولـون الــعـيش ا
والـــرزق !فـــهل ان الـــرزق يـــأتي من
خالل االوبــــئـــة ونــــقل االمـــراض ..
وعــلــيـه البــد من اخــضــاع الــبــاعــة
هؤالء الى شـروط االجازة الصـحية
ألن اكــثـرهم مــرضى وكـبــار بـالـسن
وهم انـــفـــســــهم يـــحــــتـــاجـــون الى
الرعاية والعنـاية فكيف سيحاولون

ا يبيعونه !! االعتناء 
عالء حمزة 
بغداد/ الزعفرانية 
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في شوارعنا بغداد مئات اآلالف من
ســيـارات االجـرة وهي تــسـيـر اكـثـر
االحيان في طـوابير طـويلة ,وكثرة
الـســيـارات الــصـفـر دلــيل الـبــطـالـة
وقـلـة العـمل وكـثـرة هذه الـسـيارات
اثــر عــلى عــمل الــســواق انــفــســهم
حـيث بـاتـوا يشـكـون من قـلـة الرزق
وكــسـاد الــعــمل وهــبــوط اربــاحـهم
الــيــومـيــة الى الــربع نــتــيـجــة قــلـة
الــــركــــاب وكــــثــــرة الــــســــيـــارات ..
واليقتصر االمـر على تلك السيارات
الـصفـر حـيث يـزاحم عمـلـهم سواق
الــســيــارات اخلـــصــوصي وســواق
احملـافــظـات الـذين صـاروا يـتـركـون
مـحافـظاتـهم للـعمل في الـعاصـمة ,
وامــام قــلــة الــعــمل هــذه اصــبــحت

ـــواطن الـــذي (يـــتـــورط) بـــركــوب ا
سيـارة اجـرة دفع اجور كـبيـرة لكي
يـعــوض الـســواق خـســائـرهم كــمـا
يـدعــون ! ان كـثـرة سـيـارات االجـرة
بالشوارع حتتاج الى عـملية تنظيم
والـى اجـــــراء مـــــسـح بـــــاالعـــــداد ,
واعـطــاء اجــازات الــعـمل لــلــسـواق
الـذيـن لـديــهم افـضــلـيــة الــعـمل في
الـعــاصـمـة مـثل ان يـكـون من ابـنـاء
ـنـاطق وان بـغــداد وان يـعـرف كل ا
يـكـون مـسـتـقـيـمـاً وامـيـناً وبـأخالق
حسنة تعددت الشكاوى الكثيرة من
ـواطنـ من تـصـرفـات بعض قـبل ا

السواق وخاصة مع النساء!
محمد حسن 
بغداد/ الكرخ 
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" مـن محـافـظـة نـيـنـوى في اتـصال ـواطن "عـمـاد عـبـد الـكر يـتنـاول ا
دفـونـ حتت االنقـاض ويـقول / هل يـعقل ـواطنـ ا هاتـفي ماسـاة ا
ـكائن ان تبـقى اجلثـث حتت االنقـاض ألشهـر عـديدة لـقلـة االجـهزة وا
والـعـمــال والبـد من اجــراء حـمـلــة كـبـرى لــتـخـلــيص عـوائل الــشـهـداء
دفـون حتت االنـقـاض الذين ال ذنب لـهم سـوى ان النـيران سـقطت ا
أساة .  عليهم وهم ال يشعورن .. والبد من تسليط الضوء على هذه ا
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ـواطن " اسعـد حـسن" من بـغـداد / الكـرادة/ مـوضـوع نقل يتـنـاول ا
البضائع الى داخل الكرادة ويـقول / ان الصعوبة تـزداد عند محاولة
ادخال اخلضـراوات والفواكه وكـافة السـلع احملمولـة على الشـاحنات
والبد من اسـتخراج بـاجات لـدخول الـعمـال واصحـاب تلك الـسيارات

ليتسنى للمواطن العمل وعدم قطع ارزاقهم .
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