
الـنـظام الـسابق حـيث يوجـد لدي كـتاب
من وزارة الصحة لصورة قيد وفاة أحد
ـوت على أقـاربي بإعـدامة شـنقـا حتى ا
يـد الـنــظـام الـسـابق وكـذلك يـوجـد لـدي
كـتـاب من مـؤسـسـة الــشـهـداء (الـلـجـنـة
اخلـاصــة) تــؤيــد بـان الــذي  إعــدامـة
على يـد النظام الـسابق إعتبـاره شهيدا
وفق الـــقـــانــون رقم (3) لـــســـنــة 2006
ـوجب ــؤسـســة الــشـهــداء  اخلــاص 
قرار اللـجنة اخلاصة في مـؤسستنا ذي
الــــــــرقم (14/156) وايــــــــضـــــــا تــــــــمت
مـضايقـتنا في الـنظام الـسابق ألن عمي
فصـول السياسـي وفق لكتاب أحد ا
وزارة الـتعـليم الـعالي والـبحث الـعلمي
ــــــرقم (2012/19242 في 2012/9/5 ا
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وايــضــا يــوجـــد لــدي كــتــاب من  وزارة
ـهجريـن تؤيد بـإن عمي أحد الـهجرة وا
هجرين قسرا بـسبب سياسات النظام ا
الــسـابق (مـهــجـرسـيـاسـي) وفق لـكـتـاب
ــهــجــرين ذي الــعـدد وزارة الــهـجــرة وا
(م/م/ع/ 1068 فـــــــــــــــــــــي 2013/2/5 )
وايـضا  مـضايـقات والـدي من النـظام
ــهـــجــرين الــســابـق كــون أخـــوه أحــد ا
ـفصـولـ الـسـيـاسـي الـسـيـاسـيـ وا
بـينة أعاله وكون والدي وفقـا للـكتب ا
من القرابة مـن الدرجة األولى لذلك تمت
ـاضية مـضايـقتنـا عمـدا طوال الفـترة ا
وايضا تمت مضايـقتنا على يد االرهاب

والـقـتل والـتـهـجـيـر مـن مـسـاكـنـنا إذ 
إغتيال إبن خـالي على يد االرهاب اثناء

الـــــــسالم عــــــلـــــــيــــــكم ورحـــــــمــــــة الــــــله
وبركاته..........

م/ طلب
واطن (حـذيفة مـعن جنم حمندي)  اني ا
ــاجـســتــيـر في احلــاصل عـلـى شـهــادة ا
الـعــلـوم الــزراعـيـة  قـسم عــلـوم الــتـربـة
ائية اختصاص دقيق (كيمياء وارد ا وا
تـربة )  أرفع بـطـلـبي هـذا الى مـعـاليـكم
طـالبـا عطـفكم االبـوي والنـظرالى حـالتي
ـوافـقـة عــلى اسـتـثـنــائي في الـتـقـد وا
على مـقعد االمتـيازات لدراسـة الدكتوراه
قعد شاغر واليشغلة احد  لذا علما ان ا
رفعت االمر الى معاليكم واثقا من دوركم
ا حصـل لنا في في احـقاق احلق خالفـا 
العهد البائـد من ظلم ومضايقات على يد
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الدوام الرسمي في اجلـامعة ويوجد لدي
كـــتـــابـــان من وزارة الـــتـــعـــلــيـم الــعـــالي
والـــبــحث الـــعـــلــمي بـــهــذا اخلـــصــوص
ــرقـــمـــة ذي الـــعــدد (ج ت/ 2904 في وا
2011/6/12 ) امـــــر وزاري ذي الـــــعـــــدد
(311 في 2011/8/8) وايــــضـــا يـــوجـــد
رقم (د.ع لـدي كتـاب من جامـعة تكـريت ا
/ 89 في 2018/4/22)  يــفـــيــد بــاني قــد
عدل عـام ( جيدجدا اجـستيـر  اكمـلت ا
دة االصـغرية) وبـدون تمـديد أي ضـمن ا
ـقـعـد شـاغر واليـوجـد احـد قد عـلـما ان ا
تقـدم الـيه  لذا ارجـو الـنظـر بـع الـرأفة
ــوافـقــة عــلى الى طــلــبي والــتــفــضل بــا
قبـولي في دراسـة الـدكـتوراه عـلى مـقـعد

االمتيازات.
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الــكل يــعــلم ان مــا تــقــدمه الــقـوات
االمــنــيــة من تــضــحــيــات جــلــيــلــة
ومـجـهـودات كـبــيـرة لـتـوفـيـر االمن
واالمـان لـلـبالد لـكن  واه من كـلـمة
لكن  هـناك تصـرفات غيـر مسؤولة
وقـــرارات غــيـــر مــدروســـة من قــبل
بـعض عـنـاصر الـقـوات االمـنـية في
منـطقة الزعـفرانيـة ببغـداد ال تفسر
اال بـانهـا تـسعى الى مـضـرة سكـنة
ـنـطـقـة ومن هـذه الـقرارات اغالق ا
الكـراج في منـطقة الـكبـيسي شارع
الـكـهـرباء لـعـدة مـرات والـذي هو ال
يسع بافـضل االحوال اال لـسيارت
فـكــيف عــنــدمـا يــتم اغالق الــكـراج
ويـكـون الـشـارع هــو كـراج الـكـيـات
لصعود الركاب وفي كل مرة يسبب
هــذا الــقـــرار مــشـــاكل عــدة مـــنــهــا
االزدحــام واغالق الــشـارع وتــاثـيـر
على احملال وال نعرف سـببا مقنعا
لـهذا االمـر علـمـا بانه مـنذ تـاسيس
ـــنــطـــقــة كـــان هــذا كـــراج خــاص ا

للكيات وصعود الركاب.
واحلـالة الـثانـية في مـنطـقة الـفلـكة
وبـتحـديد فـي االربع شوارع تـوجد
محال كبيرة للتسوق تقف سيارات
ـواطـنـ امـامـهـا لـلـتـسـوق مـنـها ا
ـبـارك وال لــكن في شـهـر رمــضـان ا
سـيـمــا في االسـبـوع الــثـاني قـامت
الــقــوات االمــنــيــة بــالــوقــوف امـام

اســــواق احلـــامـــد وهـــو من اكـــبـــر
ــــنـــطــــقــــة ومــــنــــعت احملــــال فـي ا
ــواطـنــ من ايــقــاف ســيــاراتـهم ا
ا سبب امامه فقط من دون غـيره 
ازدحـامـا لـلـسـيـارات وكـذلك ازعـاج
ـــواطـــنـــ وحـــتـى عـــنـــد تـــوقف ا
سـافـة عن احملل ياتي رجل االمن

ويـسألك عـلى اي مـحل تقـصد واذا
ــنـوع قــلت له احلــامـد يــقــول لك 
حتـرك فـلـمـاذا هـذا الـتـصـرف? فـيـا
ليت الوقوف على هذه االمور .. مع

التحية

لفيف من اهالي الزعفرانية
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ـواطن (اياد ـوضـوع ادناه بـعث به ا ا
كـاظم) من بـغداد/ احلـرية يـتنـاول فيه
اراءه وانطـباعاته عن الـزراعة ودعوته
الـى ثـــورة زراعـــيـــة شـــامـــلـــة من اجل
واطن توفـير القوت لـلشعب ويـبتد ا
موضـوعه بـالـقول وهب الـله سـبـحانه
وتـعـالى الـعـراق ارضـا زراعـيـة كـبـيرة
جــدا ووهب الـعـراق نــهـرين عــظـيـمـ
اضـافـة الى االنهـار واجلـداول االخرى
التي تـصب في االنـهـار الـرئـيـسة ومع
كل هــذه اخلــيــرات مــازلــنــا نــســتــورد
اخلـضــراوات والــفـواكــة من مــخــتـلف
دول العالم وهنـاك دول ال تملك االنهار
ومع هـذا فـانـهـا تـزرع وتـنـتج وتـصدر
اخلــضــراوات والــفــواكه الى الــعـراق!
فالعراق بلـد غني وفيه من الثروات ما
يـــؤهــلـه الن يــكـــون في مـــصــاف األ
ــتــقــدمـــة من حــيث قـــوة االقــتــصــاد ا
واالستقرار حيث لدينا النفط الذي هو
ـكن عـمـاد االقـتـصـاد الـعـراقي حـيث 
دعــمه بــاســتــثـمــار الــغــاز الــطــبـيــعي
واسـتثمـاره على كل األصـعدة من اجل
حتـــقـــيق الــرخـــاء والـــرفــاه لـــلـــشــعب
الـــعـــراقي كـــله وهـــنـــاك الــفـــوســـفــات
والــكــبـريـت والـزئــبق وهــنـاك األرضي
ياه الكـثيرة التي الزراعـية الكبـيرة وا
يادين والبد يجب استثمارها في كل ا

من الـــعــــمل في اســــتـــصالح األراضي
ـاء الـيـهـا وحـفـر الـزراعــيـة وايـصـال ا
اآلبـار االرتـوازيـة لــلـمـنـاطـق الـبـعـيـدة
ويــوجــد لــديــنــا في الــعــراق اكـثــر من
ملـيوني عـاطل عن العمل! والبـد لنا ان
ــيــاه نـــحــاول ان نــســـتــغـل االرض وا
وااليـدي الـعـامـلـة وهذا لـن يـتحـقق اال

من خالل ثـورة زراعـية شـامـلة
فـي كــل اجملــــــــــــــــاالت
والــــبـــــدايــــة البــــد ان
تـــكــون من اســـتــغالل
االراضي الـــشــاســـعــة
ــكن لــلــزراعـة حــيث 
اســــــتــــــغـالل االراضي
الـــقــريــبــة من االنــهــار
اوال ومـــــــــحـــــــــاولـــــــــة
اسـتـصالحـهـا وتـوفـير
يـاه لهـا واالمر االخر ا
اســـــــتـــــــغـالل االراضي
ـيـاه من الـبـعـيـدة عن ا
خالل اسـتغالل االمـطار
وحـفــر االبــار. وان هـذه
اإلجــــــراءات الــــــتـي هي
أســــــــاســــــــا لـــــــيــــــــست
(حتــديـــات) فـــرضــتـــهــا
االزمـــــــة احلـــــــالـــــــيـــــــة
والـــوقـــوف مــعـــا بــوجه

ــشــاكل البــد ان تــأتي بــنــتــائج هــذه ا
جـيدة ولكن مـن خالل الضـرب بيد من
حــديــد عــلى كل من يــحــاول اســتـغالل
الـــنـــاس ورفع األســـعــار او مـــحـــاولــة
ـاء الــعـكــر وان جــمـيع االصــطـيــاد بــا
ــواطـنــ سـيــكـون لــهم دور في هـذه ا
االزمـــة ولــكن بـــعــيــدا عن الـــفــاســدين

وادوارهم القذرة التي أوصلت الشعب
الى هـذه الـنـتـائج وان تـعـمل اجلـهـات
عـاجلة احلكـومـية عـلى إيـجاد حـلـول 
االزمــات وتـــذلــيل الــصـــعــاب امــام كل

واطن ا
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واطن " علي سعدي" من محافظة البـصرة / القبلة / يطرح مشاكل ا
ومعانـاة مديـنة البـصرة ويـقول / ان البـصرة تـعاني قضـايا كـثـيــــرة
جـداً وال احــد يـســتــجـيب لــنـداءات مــواطــنـيــهـا فــهي تــعـاني الــدخـان
ـأل االجــواء ويـعــاني ابــنــاؤهــا امــراض الــســرطـان االســـــود الـذي 
عنى يـاه اآلسنة ومياه االمطار وال تـوجد خدمات با وتطوق االحياء با
فـهوم والبـد من حل مـشاكل اخلـدمات خـطوة بـعـد خطـوة وااللتـفات ا

للواقع الصحي . 

ولكم جزيل الشكر و التقدير....
رفقات: ا

{ كتاب العمادة
{ صورة قيد وفاة

{ كـتاب من مـؤسـسة الـشـهـداء (اللـجـنة
اخلاصة)

فصول السياسي { كتاب جلنة ا
هجرين { كتاب الهجرة وا

{ كــتــابــان من وزارة الــتــعــلـيـم الـعــالي
ولبحث العلمي

{ ثالث كـتـب لـصــورة قــيـد من مــديــريـة
اجلنسية العامة  

واطن  ا
 حذيفة معن جنم حمندي
07702086006               
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 عـــبّــر مـــواطــنـــون عن قــلـــقــهم من
مـعـانـاة ابـنـائــهم صـغـار الـسن في
ـــدارس ذهـــابــــهم وعـــودتــــهم من ا
ـسـكن اوالً ومن جـراء بـعـدهـا عن ا
ثـم تــأثـــيــر االمــطـــار والــبـــرد عــلى
ـوصـلـة الـيـهـا وقـالـوا في الـطـرق ا
احـــاديث مـــتــفـــرقــة لـ(الـــزمــان) ان
صــــغــــار الــــسن يــــعــــانــــون اغالق
ناطق باحلواجز الـسمنتية وبعد ا
وحلة الطافحة مدارسهم والطرق ا
ــــيـــاه اآلســـنـــة واوضح " عـــلي بـــا
يـوسف" كـاسب ان معـانـاة االطـفال
ــدارس حــيث تــبـــدأ مع افــتــتـــاح ا
يـعاني الـكثـيرون منـهم من تـصاعد
االتـربــة في الـطـرق ومن عـدم تـوفـر
مـيـاه الشـرب االمـر الـذي يـدفع بهم
ـنـازل ــيـاه مـن ا الى اخـذ قــنـاني ا
ــرافق نـــاهــيك عـن مــعــانـــاتــهم بـــا
الصحية التي ال تصلح لالستعمال
في اكــثـر االوقــات ويــتــطــلب االمـر
تــهـيــئــة كل االمــور لـصــغــار الـسن
ـراحل االبـتدائـية االولى وخـاصة ا
حـيث يُـصـدم الـطـالب الـصـغـيـر من
اوضـاع سـلـبـيـة كـثـيـرة يـجـدها في

ا يدفـعه الى رفض فكرة درسـة  ا
ــدرســة مــرة اخــرى الــذهــاب الى ا
وهــو امـر مــزعج لـنــا ... وفي اكـثـر
ــــنــــاطق وخــــاصــــة الــــبــــعــــيـــدة ا
وضــواحي بــغــداد تـنــعــدم الــطـرق
ــبـــلــطــة االمــر الــذي يــحــول تــلك ا
الطرق الى كتلة من االتربة والغبار
صـيــفـاً والـى اوحـال ومــيـاه آســنـة
ـا يـتطـلب خـوض الصـغار شـتاء 
في هـــــذه االوحـــــال او االتـــــربـــــة 
دارس وعنـدما يعـود الصـغار من ا
فـأنــهم يـســتـحــمـون فــوراً وتـغـسل
مالبـسـهم كـذلك نــتـيـجـة سـقـوطـهم
عــدة مـرات في االوحــال او االتـربـة
ــوجـودة بــكل مـكـان  وغـالــبـاً مـا ا
ــدارس بـعـيــدة عن الـسـكن تـكـون ا
بينما يتطلب مسير االطفال الى ان
يـبـلــغـوهـا وسط اجــواء مـغّـبـرة او
عاصـفة او امـطار او الـبرد الـشديد
وعــنـدمــا يــدخـلــون الى صــفــوفـهم
تزداد معاناتهم بسبب تهشم زجاج
النـوافـذ او عدم وجـود ابواب وهي

امور تضاعف  من معاناتهم
 كــمــا يـقــول " جنـم سـهــيل " عــامل
مـضـيـفـاً الــقـول / ان صـغـار الـسن
يـحتـاجون الى تـهيـئة كل الـوسائل

تـاحة لـكي يواصـلوا الـذهاب الى ا
ـدارس  ال ان يالقــوا ســـلــبــيــات ا
كـــثـــيــــرة تـــؤدي الى نــــفـــورهم من
ـدرسة ! امـا إكــتـظـاظ الـصـفـوف ا
وجــلـوس اعــداد من الــطــلــبــة عـلى
مــقـعـد واحـد فــهي من االمـور الـتي
دارس تزيـد الطـ بلـة في معـظم ا
ـــا يـــدفع بـــالـــصـــغـــار الى رفض
ــدارس ويـتــحـدث " الــذهــاب الى  ا
طه ابــــراهـــــيم " مــــتــــقــــاعــــد / عن
وضوع فـيقول / كل طفل في سن ا
صغيرة بحاجة الى ظروف مناسبة
ــدارس والى اجــواء تــســاعــد في ا
ـواظبـة عـلى الـدوام وحتبب عـلى ا
ـدرسـة في نـفـوسـهم ولـكـن وجود ا
نـغصـات امور تؤدي السـلبـيات وا
الى نفورهم وابتعادهم عن الذهاب
للمدرسة وعليه البد ان تقوم وزارة
التـربيـة مثالً بـالتـنسـيق مع اجلهة
ـؤديـة اخملـتـصـة لـتـبــلـيط الـطـرق ا
للمـدارس وان عمل على اصالح كل
دارس من ـوجودة فـي ا االضـرار ا
زجاج وابـواب وشبـابيك وان تـوفر
ـــيـــاه الـــصـــاحلـــة لـــلـــشـــرب وان ا
ــــيـــــاه في تـــــفــــحـص خــــزانـــــات ا

الــمدارس . 
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في احــــدى مـــــنــــاطق بــــغــــداد
الـتـجـاريـة كـانت لـنـا وقـفـة مع
ـواطـن (طالل حـامــد) الــبـالغ ا
من العمر  37 سنة ويعمل في
بــيع االجــهـــزة الــكــهـــربــائــيــة
ـواطن اخملـتـلـفــة وقـد حتـدث ا
الــيـنـا عن طـبـيــعـة هـذا الـعـمل

قــــــائال اعــــــمل فـي هـــــذا
اجملــال الـــتــجــاري الــذي
هـو مــلك لـوالــدي ونـحن
نبـيع هنـا مخـتلف انواع
االجهزة الكهربائية التي
يحـتاجـها كل مواطن في
مــنـزله او عــمـله ولــديـنـا
هـــنــا ثالجـــات وبــرادات
وعــــــارضــــــات مــــــبـــــردة
ومـــبــــردات وعـــارضـــات
تــلـفـزيــونـيـة ومــجـمـدات
ومـــرواح وغــــيــــرهـــا من
ـــواد الـــتي تـــوجـــد في ا
هــــذا احملـل ومع دخــــول
ـــواد الــــكـــهـــربــــائـــيـــة ا
ــتـــقـــدمـــة واحلـــديـــثــة ا

واحلـــقــيـــقـــة ان لـــدي عــامالن
يـسـاعداني في الـعـمل اال انني
اعـمـل كل شيء بـنــفــسي حـتى
اتـــأكـــد مـن الـــعـــمـل واتـــقـــانه
ــطــلـوب وتــأسـيس بــالــشـكل ا
الكـهرباء مـهنة جمـيلة وعـلمية
والبـــد لــكل من يــرغب بــتــعــلـم
هـذا الــعــمل ان يـكــون نــبـيــهـا
وواعـــيــا ويـــعــرف حـــســابــات
ـهــنـة مع األمــور وان يـتـعــلم ا
أصـــحـــابـــهـــا مـن االســـطــوات
واخلــبــراء في هــذا اجملـال الن
الـتـعـامل بـخـطـأ مع الـكـهـربـاء
وت والبـد من حساب يسـبب ا
كل شيء واالهـم الــــتــــأكــــد من
ــواد الـتـي تـدخـل في الــعـمل ا
ويـــــجـب ان ال تـــــكـــــون مـــــواد
جتـــاريــة الن عـــطـــلــهـــا ســوف
ــــكن يــــســــبب مـــــشــــاكل وال 
اصالح شـيء اال بـــصــــعــــوبـــة
تامة ولهذا يجب التأكد من كل
شيء وحـساب األشـيـاء نظـريا

قبل البدء بالعمل.

الــــعــــمل البــــد مـن شـــراء األدوات
الـكـهربـائيـة واالسالك اجلـيدة من
ـــواطـن صــحـــيح ان اجـل راحــة ا
ـواد الــرصــيـنــة غــالـيــة لــكـنــهـا ا
تــــــعـــــطى األمــــــان والـــــضـــــمـــــان
الصــحـابــهـا حــيث ثــبت ان اغـلب
احلـرائق التي حتـدث كان سـببـها
الـــــــــتــــــــــمـــــــــاس
الـــــكـــــهـــــربـــــائي
لتذبـذب الكهرباء
وعــــــــدم وجـــــــود
أدوات كـهـربـائـية
ومــواد رصـــيــنــة
تتـحمل كل طار
او عـــــــــــــــــــــارض
كـــهــربـــائي وقــد
اصــبح االعــتـمـاد
عــلـى الــكــهــربــاء
عـالــيــا جـدا اذ ال
كن الي مواطن
فــي الــــــــــــــــــوقـت
احلاضـر التـخلي
عن الــــكـــهــــربـــاء

ان ال تؤثر الكـهرباء على اجلدران
اثنـاء الـرطـوبة وحتـتـاج عمـلـيات
الـتأسـيس الى خبـرة متـراكمة من
اجل تــوزيع الــكــهــربــاء واالسالك
بــصــورة مـتــســاويـة وعــدم اربـاك
هـذه الــعـمــلـيــة عـشــوائـيـا الن أي
خطـأ يـسبب كـوارث كـبيـرة وعـند

ـواطنـ عن الـتـأسيس وعـزوف ا
الـقـد وجلـوئـهم الى تـأسـيـسات
داخـل اجلدران وهـذا يـتـطـلب مـنا
الــعـمل وتــأسـيس الــكـهــربـاء قـبل
اكـمال وتشـطيب اجلـدران حتى ال
ـد االسالك تـتـأثـر بـعـد ان نقـوم 
طـاطـية من اجل داخل االنـابـيب ا
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ثـمــنت جــريـدة (الــزمـان ) اجلــهـود
اخلــيــرة لــقـسـم الـصــيــانــة الــتـابع
لـدائـرة كـهـرباء الـرصـافـة الـشـمالي
في اصـالح الــعــطـل ضــمن مـــحــلــة
 101 زقــاق  71 الــذي تـــســبب في
قـطع الـتـيـار الـكـهـربـائي عن مـبـنى
ا اجلـريـدة لـيـومـ  مـع الـتـقـديـر 
بـذله اعـضـاء مـفـرزة الـتـصـلـيح في
االسـتـجـابـة الـسريـعـة بـعـد تـوجيه
من مـــديـــر الـــعـالقـــات واالعالم في

كـهـربـاء الـرصافـة الـصـحـفي احـمد
احللفي .

ــفـرزة  مـديــر الـصــيـانـة  وضـمت ا
ســــــــعــد جــبــار حـــســ ومــعــاون
الـتـجــاوزات حـسـام حـسـ عـلوان
ــديــر الـــفــني جـــمــال مـــنــصــور وا
ـنعم بـريـسم والفـنـي عـمـاد عبـد ا
خــــيـــري وعـــبـــدالـــلـه نـــبـــيل عـــبـــد
والــــســــائـق حــــا كـــــر مــــوسى
ـوفـقـيــة في عـمـلـهم ومـتـنـ لــهم ا

واطن . خلدمة ا

إلى/ جريدة الزمان
م/ إجابة

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته...
إشارة إلى مـا نـشرته جـريدتـكم بـتاريخ  9/5/2018حتت عنـوان (تـظلم إلى

وزير التعليم العالي) نود اعالمكم األتي:ـ
تـخذة يرجى الـتـفضل بـأبالغ الـدكتـور حسـ عـلي حسن بـأن االجـراءات ا

ضمن الضوابط.
يرجى التفضل بنشر االجابة ..مع التقدير.

أ.م.د حيدر محمد جبر العبودي
مدير دائرة العالقات واإلعالم
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
24 / 5 /2018
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ـوصل اسـكن في حي سـومـر ـواطن عـبـدا لـعـزيـز احـمـد خــطـاب من ا إني ا
منـطقـة سومر   112 قرب جـامع األنفـال في موقع بـرج اساسـيل اسكن في
غرفـة صغـيرة ولـدي عائـلة تـتكـون من خـمسـة إفراد و أرجـو من الله و مـنكم

أساوية و التي أعيشها والله احلمد  بالنظر في حالتي ا
و السالم عليكم و رحمه الله و بركاته ...

رقم  07705970580
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واطن " زاهر مجيد " من محافظة واسط / الكوت / موضوع يطرح ا
اخلريج العاطل عن العـمل والذين ال وظائف شاغرة عندهم ويقول
/ لقد  قـتل طموح الـطالب من خالل بقـائهم عاطـل عن العـمل بعد
سـتقبل الذي كانوا يتمنونه تخرجهم و قتل احالمهم وامانيهم في ا

والبد من اجراءات ألعادة طموح ومستقبل الطالب اخلريج . 
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واطن " بـشار هادي " من محافظـة بابل / احللة / الى وجود يشير ا
ـعامل معـامل كثـيرة ال فـي بابل فـقط بل في جمـيع احملـافظـات وتلك ا
تتخـذ من القرى والـنواحي اماكن لالنـتاج وهي معـامل تفتـقر للـنظافة
والبسط الـشـروط الصـحيـة وتـنتج الـطـرشي واخلل ومنـتـجات االلـبان

وغيرها والبد من اغالقها ألنها تؤثر على الصحة العامة . 

ـواطن " طــارق لـطـيف " من بــغـداد / الــدورة/ بـشق طـريق يـتـنــاول ا
حـافـظيـة كـربالء وكذلك مـحـافظـة الـنجف سريع جـديـد يربط بـغـداد 
علـى ان يكـون ذلك الـطـريق خـاصـا وتـتوفـر به اخلـدمـات من مـحـطات
ـطـاعم وان ال تـسـيـر به الـشـاحـنـات ـرافق الـصـحـيـة وا الـوقـود الى ا
لـيـخـدم هـذا الـطـريق الـزوار في كل ايـام الـسـنـة وكـذلك يـخـدم عـوائل

وتى الذين ينقلون موتاهم لدفنها في النجف .  ا
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واطن " ياسر فرحان " موضوع رمي من بغداد / العماري / يطرح ا
ـنطـقة ويـقـول / ان رمي االنـقاض والـقمـامـة وحتويل النـفـايات قـرب ا
ـواطنـ وصحة نطـقة الى مـنطـقة طمـر صحي امـر بات يـؤثر على ا ا

عاناة .  االطفال والبد من ايجاد حلول لهذه ا
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ـواطن " سعد ابراهيم " في اتصال هاتفي مـع هذه الصفحـة يناشد ا
ـسـؤولـة بـضـرورة من مـحـافـظـة صـالح الـدين الـضـلـوعـيـة اجلــهـات ا
حتـسـ الـكـهـربــاء والـعـمل عـلى اصالح بــاقي اخلـدمـات الـضـروريـة

هدمة .  تضررة واالبنية ا للمواطن وخاصة بتبليط الشوارع ا

صانع واطن " احـمد حمـيد " من بـغداد/ الشـعلة / حتـويل ا ينتـقد ا
ـعــامل الــتي كـانت مـالذاً آلالف الـعــمـال الى مــرائب والى مــخـازن وا
عـامل لـزيادة ـصـانع وا ـواطن بضـرورة اعـادة تأهـيل كل ا ويطـالب ا
االنتاج العراقي وتوفير العمالت الصعبة للوطن وتشغيل آالف العمال

فيها . 
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منطقة الزعفرانية

مزارعون يزاولون عملهم

اجهزة كهربائية في محل جتاري

OKBð`∫ مفرزة تصليح كهرباء الرصافة تعيد التيار الكهربائي في محلة 101


