
ياه ...وتعاني عوائل كثيرة من شح ا
عدم وصـول مياه الشرب بـإنتظام الى
منـاطق قرى اخلـالص ونواحـيهـا كما
تعـاني منـطقـة " حي العـطار " بـقضاء
اخلـالص من شح مـيـاه الـشـرب وكـمـا
هــو مـعــروف فــأن الـعــائــلـة الــواحـدة
حتـتـاج الى مـيـاه لـلـشـرب والى غـسل
ـــنــزلـــيــة البـس واالســتـــعــمـــاالت ا ا
االخــرى واالســتــحــمــام وعــدم وجــود
ـــيـــاه يــؤثـــر ســـلـــبـــاً عـــلى جـــمـــيع ا
واطـن  ,ونـحن عـلى ثـقـة بـأن هذه ا
ــعـــانـــاة ســـوف تـــزداد كـــثـــيـــراً في ا
الصيف القـادم ان لم جتد لنا اجلهات
شاكل مياه الشرب , سؤولة حلـوالً  ا
ـزروعـات فـقـد تـرك مـعـظم امـا سـقي ا
زارعـ اعمالهم بـسبب مشاكل شح ا
مــيـــاه الـــســـقـي ومــشـــاكـل االســـمــدة

والبذور وغيرها . 
ــواطــنــ بــاصـابع ويــشــيـر بــعض ا
االتـهــام الى الــذين يـســتـغــلـون مــيـاه
االنـهار الصـغيـرة لسقي خـضراواتهم
ــيـاه او عــدم تــشـغــيـل مـكــائـن ضخ ا
بـحـجـة عــدم وجـود وقـود او إنـقـطـاع
ـســتـمـر اضــافـة الى بـيع الـكـهــربـاء ا
قـطورات ميـاه الشـرب الى اصحـاب ا
واتسـاع االحياء اجلـديدة التي اخذت
تسـتـهـلك مـيـاه الشـرب قـبل وصـولـها

واحلصول عليها جتاوزاً . 
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 شكـا مواطـنون من مـختـلف فئـات اجملتـمع من معـاناتـهم شح ميـاه السـقي والشـرب كل عام
وقالوا في أحـاديث للـزمان / ان ميـاه السقـي ومياه الـشرب في الوقـت احلالي شحـيحة وهم

كن ان تؤول إليه االمور في الصيف. ا  يتحسبون 

 واوضح " عــادل ســبـتـي " كـاسب / ان
مـيـاه الشـرب حـاليـا شـحيـحـة والتصل
ـواطنـ على مـدار اليـوم الواحد الى ا
بل تـصل لـساعـات مـتفـرقـة وفي مـعظم
االحـيـان تـنـقـطع لـيـوم او يـومـ وهـو
امر يـجـعل اجلمـيع في اوضـاع صعـبة
كن االستغناء عنه اال مياه فكل شيء 
ياه تنقطع حالياً الشرب  ,وإذا كانت ا
فــكــيف ســتـصــبح االمــور في الــصـيف
الــقــادم وعــنـدمــا تــزيــد االسـتــعــمـاالت
اليومية وحاجة الناس للمياه الكثيرة?
ـواطــنـ ان مــشـاكل .. ويـرى بــعض ا
يـاه سبـبـها الـرئيس عـدم وجود شح ا
مـيـاه في االنـهار وشـحـهـا نتـيـجـة عدم
هـطـول االمطـار ونـقص مـناسـيب مـياه
االنـــهـــار اضـــافــة الى اســـبـــاب اخــرى
ـــواطن " عـــبــد الـــســـتــار ويــتـــحـــدث ا
وضوع فـيقول مـصطفى" مـتقاعـد عن ا
/ ال تـوجـد امــطـار هـذا الــعـام واصـاب
احملـــافـــظــة نـــوع من اجلـــفـــاف وظــلت
ـيـاه الـواصـلـة االنـهـار تـعـانـي نـقص ا
الــيـهــا وهـو امــر انـعــكس ســلـبــاً عـلى
الــزراعــة والــري وكــذلـك وصــول مــيـاه
واطن الشرب بصورة مـستمرة الى ا
ومع هذا فإننا حالياً نحصل على مياه
ا يـنـتظـرنا في الـشـرب ولكـننـا نـفكـر 
الصيـف القادم حيث ان اصـعب مشكلة
سـوف نواجـههـا مسـتـقبالً هي مـشكـلة
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اصــــبح صـــعـــبــــا عـــلى مـــواطن
ّـر مــوظف او صـاحب عـمل ان 
يـوميـاً من شارع اجلـمهـورية او
الــكـفــاح او شـارع الــشـيخ عــمـر
نـــــظـــــراً لالزدحـــــام الـــــشـــــديــــد
ـواطن والتـأخير الـذي يطول ا
جــــــــراء تـــــــلـك االزدحــــــــامـــــــات
والـــتــجـــاوزات عـــلى الـــشــوارع
ــوجـودة في كل والــبـســطـيـات ا
مــــكــــان اضــــافـــــة الى جــــمــــوع
ـــواطـــنـــ والـــعـــربـــات الـــتي ا
جتـرهـا احليـوانات والـستـوتات
والـدراجـات الـنـاريـة والـهـوائـية
وبــاعـة كل شيء .. لـذلك البـد من
التفكير بإنشاء ( مدينة جتارية)
خـــارج حـــدود بــغـــداد تـــضم كل
االسواق الـتـجـاريـة إبـتداء من (
ســـوق الــشــورجــة ) وإنــتــهــاء (
بــسـوق الــســنك) وكــذلك إنــشـاء
واد مجمع جتـاري ضخم لبيع ا
الـغذائيـة واحلبوب ونـقل مجمع
ـكان وكـذلك (جـمـيـلة ) مـن ذلك ا
ـوذجية حـديثة ايجـاد ( علوة) 

حتل بـدالً من ( عــلـوة جــمـيــلـة )
عـلى ان تـتــوفـر في تـلك االمـاكن
خـــطــوط نـــقل لـــلــســـيــارات اوالً
وخــــطــــوط نــــقل عــــام وخــــاص
وحــبـــذا لــو كــانت هـــنــاك طــرق
سريعـة للوصول الـيها والبد من
وجـود خدمـات متـكامـلة جداً من

مـرافـق صـحـيـة ومـطـاعم ومـقـاه
ومـــتــنـــزهــات وحـــدائق وجــامع
ومـــراكــــز لــــلـــشــــرطـــة وامــــاكن
لالستراحة  ومياه باردة في كل
مـــكـــان فـــقـــد بـــاتت شـــوارعـــنــا

الحتتمل . 
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ــواطن " ــوضــوع ادنــاه بـــعث به ا ا
حس ابراهيم" من محافظة ديالى /
بـــعــقـــوبـــة / يــتـــنــاول فـــيه اوضــاع
الــنـازحـ ومــآسـيـهم واالنــتـخـابـات
ـوضـوع ـواطن ا ـقـبـلــة ويـبـتـد ا ا
بـالــقـول / هــنـاك عــشـرات االآلف من
هجرين على ايدي عصابات داعش ا
يــعــيــشـــون في الــعــراء ســواء داخل
ــــدن او في الــــصـــحـــراء  ,والــــذين ا
ــدن احملــررة مــا يــعـــيــشــون داخـل ا
زالوا بال بيوت ويـسكنون في هياكل
مــهـدمــة او في مـحــال مـقـفــلـة او في
ــنـــاطق الــصـــنــاعــيـــة وامــا الــذين ا
يـعـيــشـون في الـعــراء في الـصـحـراء
فأن اوضاعهم ماساوية جداً فهم بال
سـكن اال من خـيـام بـالـيـة حتيـط بهم
االوحـال ويـجـتـاحـهم الـبـرد الـقـارس
ومـع هــذا فـــهم مـــطـــالــبـــون بــاالدالء
ـقـبـلـة بـأصـواتـهم في االنـتـخـابـات ا
هذا من جـهة ومن جـهـة اخرى هـناك
آالف الـــــعــــوائـل فــــقـــــدت اوراقــــهــــا
الــثــبـوتــيـة وهـي بال مـســتــمـســكـات
رســمـيــة وتــهـدمت بــيــوتـهــا وعـادت
ــوت بــ لــتــجــد الــدمــار ورائــحــة ا
هدمـة فكـيف ستدلي انـقاض الـدور ا

قـبلة ?, باصواتـها في االنـتخابـات ا
ـــقــبــلــة يــجب ان أن االنــتــخــابــات ا
جتري لـيـسهم فـيـها اجلـميع دون ان
يــهــمش فــيــهــا احــد ولــهـذا البــد من
إعـادة جــمـيع الــنـازحـ الـى مـدنـهم
اوالً وضــمــان ســكــنـــهم في  مــدنــهم
ــهــدمــة ومن ثم إجــراء مــســوحـات ا
دقـــيـــقــــة وشـــامـــلـــة عــــلى اعـــدادهم
وتـــســجـــيل اآلخـــرين الـــذين لـم تــتم
عـمـليـات تـسـجيـلـهم في آخر مـرحـلة
من حتـــديـث الـــبـــيــــانـــات والبـــد من
ضـمـان مـشــاركـتـهم جـمـيـعـاً حـتى ال
تـسـتــغل ايـة جـهــة عـدم مـشــاركـتـهم
باالنـتخـابات لـصاحلـها  ,أن النزوح
ـواطـنـ حـتى وان عادوا قـد شمل ا
ـهـدمـة فـمـا زالـوا (حـسب لـديـارهم ا
رأيي) كــنــازحــ والــســبب انــهم مـا
زالـوا يـعـيـشـون في الـعراء بـال سكن
وبال مأوى يـقيـهم حـر الصـيف وبرد
الــشــتـاء وهـم يـعــيــشــون ســويـة في
امـاكن مـهـدمـة او مهـجـورة او بـقـايا
اطـالل او دكــــــاكـــــ او دور نــــــصف
مهدمة وليتصور كل منا كيف يعيش
هــؤالء سـويـة مع اطـفــالـهم في سـكن
واحـد يجمـعهم بال متـطلبـات احلياة

الـيومـيـة وبال مـاء او كهـربـاء وحتى
ان كــانت مـوجــودة فـمــا هـو نـفــعـهـا
وهـم يـــعــــيــــشــــون وسط االنــــقـــاض
ومــطـلــوب مـنـهم ان يــنـتــخـبـوا وهم
مــبـعـثــرون في بـقـاع االرض احملـررة
ــكن لـهــؤالء ان يـنــتـخــبـوا لــذلك ال 
ـكن لـهم ان يـدلـوا بـأصـواتـهم , وال
فهذه العمليات حتتاج الى فكر ثاقب
ونفس مـرتاحـة وعـيش طبـيعي ومن
الصعب اقناع هؤالء الناس باالدالء

بــأصـواتـهم
واغــــلـــبــــهم
لـيـست لديه
بـــــــطــــــاقــــــة
نــــــــــاخب او
حـــــــــدثـــــــــوا
بـــيـــانـــاتـــهم
ولــــذلـك فـــأن
الـشك يـسري
مــنــذ اآلن في
أن تـكـون تلك
االنــتــخــابـات
فــي تـــــــــــــــــلـك
ــــــــــنـــــــــاطق ا
نـــزيـــهـــة ومن

االفـــضل عــلى االقل تـــأجــيل تــأجــيل
نـاطق او تأجيل كل انـتخابـات تلك ا
الـعـمـلــيـة االنـتـخـابــيـة دفـعـة واحـدة
كن ان تـستـقر االمـور وتعود حـتى 
احلياة هناك الى طبـيعتها كما كانت
قـبل ان تـطـأ اقـدام داعش الـهـمـجـيـة
ـــــؤكــــد ان ـــــنـــــاطق ومـن ا تـــــراب ا
االنـتخابـات وقتهـا سوف تكـون اكثر

من نزيهة وشفافة . 
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مــنــذ اكـــثــر من عــشـــرين ســنــة
والعراقيون يعانون االمرين من
انـــقــــطـــاع الــــكـــهــــربـــاء وعـــدم
حــصــولــهم عــلى هــذه الــطــاقــة

بصورة كاملة .
وهـــنـــاك افـــكـــار كـــثـــيـــرة جـــداً
لــلــحــصــول عــلى هــذه الــطــاقـة
ومـنـهـا مــشـروع انـتـاج الـطـاقـة
الكهربائية من الطاقة الشمسية

ـيسـورين بشراء فـلو فـكّر احد ا
مـــصــنـع مــتـــكــامل مـن الــصــ
حسب مواصفات خاصة إلنتاج
خاليا االلواح الشمسية وكل ما
يـتـعـلق بـتـركــيب هـذه الـتـقـنـيـة

نازل . فوق اسطح ا
شروع  واحلقيقـة ان مثل هذا ا
لن يـكـلف كـثـيـراً لـكنـه سـيجـعل
كـل مـــــواطـن يــــــحــــــصل عــــــلى

ــيــاه الــســاخــنـة الــكـهــربــاء وا
ـكن تـشـغـيل ـنـزل و وتـدفـئـة ا
آالف الــعـــمـــال الــعـــاطـــلــ عن
الــعـمل لـتــركـيب الـواح الــطـاقـة
ـنازل الـشـمـسـيـة فـوق اسـطح ا
وايــصـــال االنــابـــيب وكـل مــاله
عالقــة بــهــذه االعــمــال ولــديــنـا
شمس ساطعـة على مدار السنة
ـكـنهـا تـولـيـد الـكـهـربـاء لكل و
ــنــازل عــلى مــنــزل وحــصــول ا
تــــــدفـــــئــــــة بــــــدالً من الــــــركض
والتسابق لـلحصول على النفط
االبـــــــــــيـض وســـــــــــوف تــــــــــقـل
اســــتـــعــــمــــاالت ( الـــصــــوبـــات
ووســــائل الــــتــــدفـــئــــة االخـــرى
والـسخـانـات ) واحلـصـول على
كـهــربـاء دائـمـة وصــرخـة مـنـا (
اسـتـثــمـروا االمــوال في اشـيـاء
ـواطن ) بدال من الـسعي تـنفع ا
الى اخلصخصة ومشاكل رفض

الناس لها . 
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فـي إحــــدى مــــنــــاطـق بــــغــــداد
الـصنـاعـيـة كانت لـنـا وقـفة مع
ــواطن " عـلي هــادي " الــبـالغ ا
من العمر سبعاً وخمس سنة
ويـــــــعـــــــمـل فـي بـــــــيع االدوات
االحـتــيـاطــيـة لــلـســيـارات وقـد
ــــواطـن إلــــيــــنــــا عن حتــــدث ا
طبيعـة هذا العمل قائالَ/ أعمل

الـتـي هي اكـثـر عـمــراً ومـتـانـة
وقـوة وامـينـة جـداً اثنـاء سـير

ركبات .  ا
ويسـود الـكـساد اآلن مـبـيـعات
االدوات االحـتيـاطـية وهـو امر
بـيعات للظروف شمل جميع ا
ــعـــروفــة ولــهـــذا نــحن نــظل ا
سـاعات طويـلة بـإنتـظار زبون
ـواد لذلك قمنا او بيع بعض ا
بـــــــوضـع اكـــــــســــــــســـــــوارات
لـلسـيارات لـبيـعهـا لكي تـسهم
في توفير إيجار احملال ما دام
الـــــوضـع احلـــــالـي يـــــســـــوده
الـكـساد والـتـرقب والـكل يـأمل
في حتـــسـن االوضـــاع وعــودة
االمـــور الـى مــــاكـــانـت عـــلــــيه
ـواد قـد السـيـمـا وان اسـعـار ا
ارتـــفـــعت نـــتــيـــجـــة الـــرســوم
والـــضـــرائـب والـــســـيـــطـــرات
وعـــوامل ســــيـــاســـيـــة اخـــرى
حـــدثـت في شــــمـــال الــــعـــراق
ونحن ما زلنا نأمل في حتسن

اوضاع االسواق كلها . 

ـــســـتــــعـــمـــلـــة من الـــســـيـــارات ا
ــتــضــررة وايــضــاً هــنــاك مـواد ا
اصــــلــــيــــة وكل شيء لـه ســــعـــره
واطن اآلن اخلـاص وقـد اصـبح ا
ـواد ــلك احلـريــة في إخـتــيـار ا
الــتي يــريـدهــا ويـحــصل عــلـيــهـا
تاز بسرعة وبصـورة مباشرة و
اصحـاب السيـارات عمومـاً بإنهم
ـتـضررة ال يـسـتـبـدلـون االدوات ا
اال بعـد مـا تـتضـرر كـليـاً وتـسبب
عـــــطالت او دمـــــار مــــواد اخــــرى
ولـهـذا البـد لـكل سـائق مـركـبـة ان
يـفـحص سيـارته جـيداً ويـستـبدل
االضـرار قبل ان تـتـسبب بـكوارث
صـــعـــبــة  ,والبـــد مـن إســـتـــبــدال
ـتـضـررة عـلى يـد عـمال االدوات ا
ــركــبـة مــهــرة لــضــمــان سـالمــة ا
والـسـائق واغـلب الـذين يـشـترون
ـواد االحـتـيـاطـيـة يـبـحـثـون عن ا
ـتـيـنـة االدوات الـرخــيـصـة غـيـر ا
وهــذه تــتــضــرر ســريــعــاً ومن ثم
يـــعـــاد شـــراء غـــيـــرهـــا لـــذلك من
االفـضـل شـراء االدوات الـرصـيـنة

وقـــطع الـــغـــيــار هـــذه رخـــيـــصــة
كن ألي ومـنـاسـبـة الى حـد مـا و
بـائع مـواد إحـتـيـاطـيـة احلـصـول
من الــتــجـار او اجلــهــات االخـرى
ــواد ـــســتـــورد من هــذه ا عــلى ا
ــكن واكــثــرهــا جتــاريــة  ,كــمــا 
ـواد االحتيـاطية احلصـول على ا

ـــهـــنــة مـــنـــذ ربع قــرن في هــذه ا
ــواد تـــقـــريــبـــاً مـــنـــذ أن كــانـت ا
االحـتــيـاطـيـة تــوزع عـلى الـوكالء
مـن قــــبل مــــؤســــســــة رســــمــــيــــة
ــهــنــة واالخــتــصـــاص في هــذه ا
يـوفــر عـلى الـبـائع مـشـاق كـثـيـرة
فـأنا أخـتص حالـياً بـبيع االدوات
االحـتـيـاطـية لـلـسـيـارات الـكـورية

مع ان قوائم اجور الـكهربـاء تتضمن
مــبــالغ فــلــكــيــة فــان اخلــدمــة الزالت
تـتـارجع والــتـيـار في حــالـة انـقـطـاع
ناطق. ال ساعـات طويـلة في بـعض ا
نــعـرف الــسـبب مع ان الــوعـود الـتي
قــطـعــتــهـا وزارة اكــهــربـاء تــؤكـد ان

االمــور في خــيـــر وان االحــوال عــلى
ـــواطن اذا اراد احـــسـن مـــا يــــرام. ا
ـفــارز الـصـيــانـة بــقـصـد االتـصــال 
اصـالح خـلل في مــنـاطق بــغـداد فـان
االستجابـة بطيئة بل قـاتلة وال سيما
ـا يـتـوجب في احلـاالت اخلـطـيـرة 

الى / صحيفة الزمان الغراء 
وضوع / رصد صحفي  ا

تهديكم مديريتنا اطيب وارق التحايا . 
نشور فـيصحيفـتكم بعددها ( ( 5840في / 24 اشارة الى اخلبر الصـحفي ا
ـنظـمة في  9/2017وحتت عنـوان ( حتذيـر نيـابي من تـزايد حـاالت اجلرائم ا

بغداد ) 
بينت مـديرية شـؤون اجلنـائية واحلـركات بأن مـديريـة شرطة مـحافظـة بغداد
وجهت مـفـارزها والـسيـطـرات اخلارجـيـة بالـواجب ونـصب الكـمائـن للـقبض
علـى تلـك اجملامـيع االجـرامـيـة لـلـحـد من تلـك اجلرائم  ,كمـا وجـهت مـديـرية
ـفـارز مـكـافـحـة االجــرام مـحـافـظـة بـغـداد تــوابـعـهـا كـافـة بـنــشـر وتـكـثـيف ا

والدوريات للحد من نشاطات العصابات االجرامية . 
يرجى التفضل باالطالع مع التقدير. 
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ياه اء الى منطقة سكناها بسبب شح ا ÁUO∫ مواطنة تقوم بامالء االناء اخلاص بنقل ا

ــفـــارز وتــفـــعــيل زيـــادة عــدد هـــذه ا
الرقابة عـلى العامل فـيها. فمن غير
ـفــرزة بـعــد يـوم ـقــبـول ان تــصل ا ا
كـامل من تكـرار الـبالغـات واستـمرار
الــتـوسالت. والشـك ان الـتــضـخم في
اعـــداد الــعـــامـــلـــ في مـــؤســـســات

الـكهـرباء يـتـطلب تـوزيعـا علـميـا لهم
وعــدم تـركـهـم يـخـضــعـون لــلـبــطـالـة
ــقــنـعــة وقــضـاء الــدوام بــالـثــرثـرة ا

وتناول الشاي وتدخ السكائر .
يـاوزارة الـكـهـربــاء.. اعـيـدي خـطـطك
ــعـانـاة.   ـواطــنـ من ا وخـلــصي ا

اني الـسـيـد ( عـمــاد كـمـال مـسـعـود )
اناشـد الـسـيـد مـعـالي وزيـر الـتـربـية
بـإعـادة حـقي كـون ان مـديـر الـتـربـيـة
حملافظـة ديالى قام بإعـفائي من مهام

ادارة مدرسـة موسى بن نـصيـر بدون
وجه حق وخـالف الـقـانــون كـوني قـد
ـســاءلـة والـعـدالـة شـمـلت بــقـاتـوت ا
عـــلــــمـــاً انـــنـي لـــيس مـن الـــدرجـــات
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ـــســاءلــة اخلـــاصــة حــسـب قــانــون ا
ولــــيس من اعـــضــــاء حـــزب الـــبـــعث
نحل واطلب من معالي السيد وزير ا
التربية بإعادتي مديراً للمدرسة علماً

ان لدي  15 كتاب شكـر وقائد تربوي
االول على دورة القادة ودرجة ضمان

ئة. اجلودة االدارة  80 با
œuF≠ ديالى  ‰UL  œULŽ 
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ـواطن " حـسن زهـراوي " من مـحـافـظـة واسط / الـعـزيـزية / يـشيـر ا
ضرورة اصالح الشوارع من اضـرار الشاحـنات والتـخسفات الى 
طبات واحلفر حتى تكون هناك انسيابية في السير وابعاد اخملاطر وا

متلكاتهم .  واطن واالضرار التي حلقت  عن ا

 oÐU « gO'UÐ ±π WF b « …U½UF
ـواطن " اركـان حـسـ " من بـغـداد/ الـزعـفـرانـيـة / مـعـانـاة يـتـنـاول ا
مـنــتـســبي اجلـيش الــسـابق الــذين لم حتل قــضـايــاهم حـتى اآلن وهم
راجعات الـعديدة وكذلك الوعود والتسويف والبد يشكون من معاناة ا

شاكل واغالق ملف اجليش السابق.  من انهاء هذه ا

ـواطن " حـسـ جـواد " مـن بـغـداد/ الـكـاظــمـيـة / مـوضـوع يـنـتـقــد ا
ـراجـعات تعـويض ضـحايـا االرهـاب واالجـراءات البـطـيئـة الـعقـيـمة وا
الكثيرة دون جدوى  ,وهو امر محزن إذ البـد من تعويض االهالي عن

االضرار التي حلقت بهم واحترامهم للشهداء. 
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ـواطن " ماهـر عـبد الـله " من بغـداد / الـدورة/ موضـوع عدم ينـتقـد ا
توفـر ادويـة الـصرع ويـقـول / ان تـلك االدوية مـفـقـودة وتبـاع بـاسـعار
واطـن يحتاجـونها لعالج ابـنائهم والبد من غالية جـداً والبعض من ا

حتديد تلك االسعار او دعمها خدمة لهذه الفئة من اجملتمع.

 »dAK  ¡U  sŽ Y×³ð W¹d
واطن " عـباس خضير " من مـنطقة ابي غريب / ابـو منيصير يشير ا
ـنـطـقــة من مـيـاه الـشـرب وعـدم / قـريـة ( ابـو عـبـاس ) الـى حـرمـان ا
ـاء لــهم رغم الــطـلــبـات الــكـثــيـرة الــتي قـدمت الى اجلــهـات ايـصــال ا
راجـعـات الكـثـيرة اال ان احـداً لم يـستـجب لـنداءات اخملتـصـة ورغم ا

القرية فهل من مغيث?

تعـاملـون مع مصرف الـرافدين فرع الـقصـر االبيض بالـشكر يتقـدم ا
ـثـابـرين عـمـاد مـحـمـد امـ واشـواق طارق ـوظـفـ ا واالمـتـنـان الى ا
ويقـترح ـال الـعام  , جلهـودهـمـا في خدمـة الـزبـائن وحرصـهـمـا على ا
احد الزبائن ان يتم اخـتيارهما مـوظف مثاليـ ووضع صورتهما في

الئحة شرف وتميز توضع في الفرع وكل الفروع . 
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ـواطن " عالء حـسن " من بـغداد اجلـديدة / الى مـعـاناة كـبار يشـير ا
ـتـقاعـدين اثـنـاء مـراجـعـة ( بـصـمـة الـعـ ) وان االزدحام الـسن من ا
عـلى اشـده ناهـيـك عن الـتعـامل غـيـر الالئـق مع كـبار الـسن والبـد من
فتح منافذ اخرى لتثبيت بصـمة الع لكي يرتاح كبار السن من فشل

بطاقة الكي كارد . 


