
طلقن بسبب عدم تكافؤ الزواج ومثل هذه
احلــاالت سـجـلت بـسـبب زواج صـغـيـرات
فـقـيـرات من كـبـار بـالـسن اغـنـيـاء ويـقـول
(عــلي احــســان) طــالب جــامــعي ان زواج
كـبـار الـسن من فـتـيـات صـغـيـرات اصـبح
امر شائعا جدا وهذا االمر ادى الى طالق
ســريـع ومن الــصــعب تـــصــور طــفــلــة في
اخلـامـسـة عـشـرة من عـمـرهـا وهي حتـمل
طــفال او طـفــلـة وهــذا االمــر سـوف يــؤثـر
عـــلى كل اجملـــتـــمـع الن الـــله ســـبـــحـــانه
وتعالى عـندما جعل الـزواج مودة ورحمة
وبـناء عـائلـة وتكـوين اسرة فـأنه حلكـمته
كـان يريـد بنـاء اجملتـمع والطالق الـسريع
ــتــكـافئ.. ســبــبه الـزواج الــســريع غــيـر ا
ـعيـشـيـة ايـضـا على وتـنـعـكس االحـوال ا
رأة ايـا كانت كـثيـر من حاالت الـزواج فـا
لها متطلبات كثيرة وزواج بعض الشباب
صــغـار الــسن دون ان تـكــون له مـردودات
ــكن ان تـؤثــر عــلى احلـيــاة بـ مــالـيــة 
الـشــريـكــ والسـيـمــا ان بـعض الــشـبـاب
صــغـار الــسن دون ان تـكــون له مـردودات
كن ان تؤثر على احلياة الزوجية مالية 
ويرى (محمود شاكر) متقاعد ان لألحوال
االقـتصـاديـة تأثـيرا كـبـيرا في هـذا اجملال
فـالـزوجة صـغـيـرة السن تـتـأثـر بكل شيء
خاصة صديـقاتها والظـروف احمليطة بها
واي تــقــصــيـــر من الــزوج يــعـــني بــدايــة
ـشـاكل الـتي تـتـفـاقم وتـقـود الـى الزواج ا
اضافة الى ان الـبعض يسـتقل مع زوجته
في بـيت مـنـفـرد وهـو غـيـر قـادر عـلى هذه
شـاكل الـتي تـقود لـلطالق االمـور فـتبـدأ ا
وهــنــاك ايـضــا تـدخـل االهل واالقـارب في
امور كثـيرة ب الزوج وهـذا يؤثر على
عالقة الزوج وعلى كل فأن طالق صغار
لـسن امــر صـعـب سـوف يــقـود الى تــفـكك
االســـر والى تـــهــد اجملـــتــمـع والبــد من

دراسة هذا االمر.
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ــواطن (هــشـام ـوضــوع ادنــاه بـعث به ا ا
حميد) من بغداد/ الدورة يتناول فيه اراءه
الـشــخـصــيـة حـول مــشـاكل الــطالق ويـبـدأ
ـــوضــوع بــالـــقــول اصــبح ـــواطن هــذا ا ا
الـطالق ظـاهـرة كـبيـرة تـطـرح نفـسـهـا على
بـسـاط الـبـحث ويــتـحـدث الـنـاس ووسـائل
االعـالم عن ارقـام مــخـيـفــة حلـاالت الـطالق
وبالطبع البـد ان تكون هناك اسـبابا كثيرة
ــكن في هـذه احلـاالت لـفـشل الــزيـجـات و
ــشــاكل الــتي صــارت تــشــخــيـص بــعض ا
اسبابا رئيسة لهذه احلاالت وهي االحوال
االقـتــصــاديــة الــسـيــئــة ومــشــاكل الــسـكن
وتـدخل االهل واالصـدقـاء بحـيـاة الـزوج
وصغر سن الزوج والزوجة واصبحت هذه
ـا لـهـذه الـظـاهـرة امـرا يــثـيـر االسـتـغـراب 
الــظــاهـرة من آثــار ســلــبـيــة ال عــلى االسـر
وحــدهــا بـل عــلى جــمــيع افــراد اجملــتــمع
ويالحظ تـــنــامـي هــذه الـــظـــاهــرة وكـــثــرة
ــطـلـقـات واالدهى من ذلـك انـهن اصـبـحن ا
امــهـــات ولـــديــهـن اطــفـــاال. ويـــرى (قــصي
اسماعـيل) كاسب ان مؤشـر الطالق اصبح
واضــحـــا بــســـبب الــتـــســرع الـــواضح في
الزواج وزواج صغار السن وهو امر يؤدي
الى الـــطالق بـــســـبـب قـــلـــة خـــبـــرة هــؤالء
الصغـار وعدم احتـرامهم احليـاة الزوجية
فـالـزواج مـودة ورحـمــة وهـو لـيس جتـربـة
كن ان تـفشل او تنـجح والبد لـكل انسان
ان يــعــرف كــيـف يــخــتــار وكـــيف يــعــيش
واالهـم ان يـكـون الـزوج نـاضـجـا ويـنـطـبق
االمر على الزوج ايضا الن عدم النضوج
يعني التـهور والتسرع وعـدم تقدير االمور
وهو ما يدفع الى الطالق السريع وهو امر
مـؤسف.. ويالحظ ان كـثـيـرا مـن صـغـيرات
السن اصبحن امهات في وقت يحتجن هن
الـى الرعـايـة والـتـربـية ويـقـول كـثـيرون ان
(فــتــيــات صــغـيــرات بــالــسن ال يــتــجـاوزن
الــثـالــثــة عـشــرة او اقل واكــثــر تـزوجن ثم
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بغداد/ الزمان

اكــد مـــواطـــنــون من مـــخـــتــلـف شــرائح
اجملـتـمع ان هنـاك مظـاهـر دخيـلـة كثـيرة
غزت اوسـاط الشـباب وعـمت التـصرفات
السلبية بـكل مكان وقالوا في احاديث لـ
ـظـاهـر الـسـلـبـيـة هي (الـزمـان) ان اهم ا
وشم اجلــلــود وصـــبغ شــعــر الـــفــتــيــان
والتحرش بـالنساء واستـعمال الهواتف

بـصـورة سـلـبـيـة وكـذلك تـنـاول احلـبوب
اخملــدرة ويـرى (مــحـمــد عـبــد الـلــطـيف)
ــظــاهــر كــانت مــحــاسب ان مــثل هــذه ا
قلـيلـة جدا في الـسابق وبـعضـها لم يكن
موجـودا اصال ولـكن منـذ عقـد من الزمن
تــغــيــرت االحــوال وكـثــرت الــتــصــرفـات
السـلبيـة الدخيلـة على اجملتـمع العراقي

ـتـماسك ومـثل تـلك الـتصـرفـات صارت ا
ـواطـنـ كـثـيـرا والبـد من اعـداد تـقـلق ا
دراســات بــهــذا الــشـأن ووضـع احلــلـول
ـنـاسبـة السـتـئـصـال الـعـادات الـسـيـئة ا
ـــــرفــــوضـــــة مـن اجلــــمـــــيـع.. ويالحظ ا
ــواطــنــون عــادات ســيــئــة كــثــيــرة في ا
الــشــارع او االســواق او في مــكــان عــام
يقوم بـها بعض الـشباب ولعل
في مــــقـــدمــــة تــــلك الــــعـــادات
الــــدخــــيـــلــــة هي الــــتــــحـــرش
بــاجلـنـس الـلــطــيف ويـعــتــقـد
(عــــــلـي جــــــواد) مـــــــوظف ان
التحرش ظـاهرة مرفوضة من
اجملـتـمع ويـحـاربـهـا اجلـمـيع
اال ان هــــذه الــــظـــاهــــرة ومع
االسف مــــا تـــزال مــــوجـــودة
ويقوم بها بعض الشباب في
االســواق الــتــجــاريــة وقــرب
احملال واعـتـقد ان الـردع هو
الــــــذي يـــــــزيل مـــــــثل هــــــذه
الـــظــاهـــرة كــمـــا ان ثــقـــافــة
اجملــتــمع وتــطــوره يــقــضي
عـــلى مــثـل هــذه الـــظــواهــر
تخلفة والسلبية في حياة ا
كل مـواطـن. وتـرفض فـئـات
كـبـيـرة من اجملـتـمع ظـاهـرة
صبع شـعر الـشباب ووضع

ـســاحــيق وغــيـرهــا من االمــور وكـذلك ا
وشم االيـــادي والـــظـــهـــر وغـــيـــرهـــا من
( مــنـاطق اجلــسم ويــرى (مــوفق حــسـ
صاحـب محل ان من يـقوم بـهذه االعـمال
ـنحرف اذ ال يعقل يعد من االشخاص ا
ان يـكـون هـنـاك شــخص كـامل الـرجـولـة
يـعـمل علـى صبغ شـعـره او وشم جـسده
بـاالصــبـاغ وااللـوان او وضع مـسـاحـيق
التجميل على وجهه ومثل هذه الظواهر
مـرفــوضـة تــمـامـا مـن كل الـنــاس فـنـحن
مــجـتـمع مــحـافظ عـشــنـا وتـربـيــنـا عـلى
االخالق احلــمــيــدة والــصــفــات اجلــيـدة
نحرفـة جاءت الينا ومثل هذه االعمـال ا
مع االحــــــتـالل مـن اخلــــــارج والبــــــد من
محاربتـها بكل الوسـائل فهي تعمل على
تبديد طاقات الشباب باالنحراف واللهو
ـظـاهـر الـدخـيـلـة. ويـتـحدث ثـل هذه ا
واطنون عن ظواهـر كثيرة جدا لم تكن ا
مـوجـودة من قـبل مـثل اسـاءة اسـتـعـمال
الــهـواتف الــنـقـالــة وخـاصــة الـتــصـويـر
ونـتاج) اي تقطيع الصور واستعمال (ا
هارات اجلارية في مواقع التواصل او ا
االجـتـمـاعي او تـنـاول حـبـوب الـهـلـوسة
والــكــبــسـلــة او الــسـرقــة بــقــوة الـسالح
وخـــطف صــــغـــار الـــسن وغــــيـــرهـــا من
الظـواهر الـسلبـية الـتي رفضهـا اجلميع
واعتبروها ظواهر طارئة على اجملتمع.
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ـبـاريـات الـريـاضـية في احـدى ا
واطن (علي كانت لنا وقفة مع ا
غازي) البالغ من العمر  27سنة
ويــــعــــمل في احــــدى الــــدوائــــر
اخلـدمــيـة كـعــامل وهـو مــشـجع
ـواطن عن ريـاضي وقـد حتدث ا
هــمـومه وامـانـيـه قـائال لم اكـمل
دراســــتي وبــــقــــيت في الــــصف
ــتــوسط واجتـهت الى الــثـالث ا
الــعــمل العــانـــة اهــلي لــكن حب
الــريــاضــة يــســري في دمي ولم
اكن العـبـا مــوهـوبـا لــكـني كـنت
الــعب كــرة الــقـدم واعــشـق هـذه
ــبـاريــات وال يـخــلـو الــلـعــبـة وا
كـــرسي في مـــلـــعب الـــشــعب او
ـالعـب االخــــــــرى مـــــــــنـي الني ا
ـبـاريــات الـتي احـضــر جـمـيـع ا
يـلعب بـهـا فريق الـزوراء ولـكني
غـــيـــر مـــتـــعـــصب كـــمـــا يـــفـــعل
الـــــكــــــثـــــيـــــرون وحـــــسـب رأيي
ـنتـخب يـعاني الـشخـصي فـان ا
من مـشاكـل كثـيـرة وتدخالت في
شــــؤون الـــتــــدريب والالعــــبـــ
وهــنـاك فــسـاد وتــكـتالت وامـور
ســـلــبــيــة كــثـــيــرة حــتى اصــبح

ــهـازل الـتي ــسـؤول عن تـلك ا ا
ــنـتــخب حــتى تــراجع الحــقت ا
اداؤه كـثــيــرا واصـبح مــنــتـخب
الــعـراق كــأي فــريق شــعــبي بال
خطط وبال هدف وبال مـسؤولية
وغــابـت عــنه الــروح الــقــتــالــيــة
والـــغـــيـــرة واالنـــدفـــاع وهـــنــاك
جتــــاف بــــ الـالعــــبــــ وعـــدم
ــــــدرب في واد انـــــســــــجـــــام وا
والـالعــبــون فـي واد اخــر.. البــد
من وقــفـة مع الـنــفس والـدراسـة
نـتخب وعليـنا ان نعمل لواقع ا
عــلى اعـداد مـنــتـخب من صـغـار
ـــــهـــــارات الـــــسـن أصـــــحـــــاب ا
والتكتـيك والتكنـيك واالستغناء
عـن كـــــبــــار الـــــسن الـــــذين ادوا
واجــــبــــهم بــــكــــفــــاءة وآن لــــهم
ـنـتــخب وهـنـاك االبـتـعــاد عن ا
نـتخب خلل واضـح في هجـرة ا
ودفــاعه وخط وسـط جـيــد لــكـنه
تـائه وال يـعـرف مـا هـو مـطـلـوب
منه واعـتقد ان آن األوان لـيكون
لــــنــــا فــــريـق من طــــراز خــــاص
ومدرب تـثق به اجلماهـير ويثق

به الالعبون.

ــنــتــخب الــوطــنـي لــكـان بــدال من ا
افـضل فـاحملــتـرفـون يــخـافـون عـلى
انــفـــســهم من اإلصـــابــة واالخــرون
يــقـدمــون والءهم لـلــنـوادي بـدال من
ـنتـخب وبصـراحة البـد من غربـلة ا
الك الـتدريبي واالحتاد نتخب وا ا

أســوأ وأيـــضــا ان هــنـــاك تــدخالت
درب وفرض اآلراء سلبية بأمور ا
عـليـهم وبصـراحة فـان كل مدرب او
مــــســــؤول يــــريــــد لـــــعب نــــاديه او
نـتخب واعتقد انه لو جماعته في ا
بي ـنتـخب األو اكـتفـيـنا بـصعـود ا

ــنــتــخب يــخــســر مع فــرق كــنـا ال ا
نــرضـى بــأقل مـن خــمـــســة اهــداف
عنـدما نلـعب معـها وهو امـر محزن
لـلجـماهـير الـرياضـية وال اعـتقد ان
األمـور سـوف حتل قــريـبـا ولــكـنـهـا
سـوف تـبقى سـلـبـية ومن سيء الى

اشــارة الى الـعــمــود الـصــحـفي
نشـور في صحـيفـتكم بـعددها ا
 6092 فــي 2018/7/17 وحتــت
ـــظـــلـــلــة عـــنـــوان (الــســـيـــارة ا
ـصـفـحـة) بـيـنت لـنـا مـديـرية وا
ــرور بــاتــخـــاذ الالزم من قــبل ا
مــديــريـتي مــرور بــغـداد الــكـرخ
والــرصـــافــة ومــديـــريــات مــرور
احملـافـظات كـافـة بـالتـأكـيـد على
ــركــبــات مــحــاســبــة ســـائــقي ا
اخملـــالــفـــة لالنــظــمـــة وقــوانــ
ـعـمـول ـرور وفق الـبـيــانـات ا ا

بها.

للتفضل باالطالع مع التقدير
اللواء الدكتور
مدير دائرة العالقات واالعالم
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اشــارة الى الـعــمــود الـصــحـفي
نشـور في صحـيفـتكم بـعددها ا
 6092 فــي 2018/7/17 وحتــت
عــنــوان (الـــدراجــات الــنــاريــة..
تــــغــــزو شــــوارع الــــعــــاصــــمـــة
رور) بـينت وتـتـحدى ضـوابط ا
ـرور باتخاذ الالزم لنـا مديرية ا

تـعاني اعـدادية التـعاون للـبنات
مـن غــــــيـــــــاب الـــــــعـــــــديـــــــد من
ـسـتـلـزمـات والـبـنى الـتـحـتـيـة ا
ــطــلــوبــة مــثل ضــعـف االنـارة ا
ـــراوح وتــــقـــادم طالء وعـــطـل ا
اجلــــدران وتــــخــــسف أرضــــيـــة
ـــــدرســــــة فـــــضال عـن حتـــــطم ا
ــدرســيــة ونـقــصــهـا الــرحالت ا
الواضح ومع ذلك جتتهد مديرة
درسة السيـدة الفاضلة بشرى ا
جــلــيل عــلــوان بــجــهــود ذاتــيــة

ومـتابـعة شـخصـيـة على تـهيـئة
ـــتـــطـــلـــبــات احلـــد األدنـى من ا
ـدرسـة خـالل الـعـام لــتـســيـيــر ا
الــدراسي  2019 – 2018فــبــارك
الله بـجـهودهـا اخلـيرة.. أولـياء
األمــور يـطــالـبـون مــديـر تــربـيـة
الـكــرخ الـدكــتـور قــبس الـكالبي
بــالــتـدخـل الـشــخــصي لــتــامـ
احتـياجات التعـاون فهي تعاني
ــســتـلــزمـات الـتــقــادم ونـقص ا

الضرورية
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واطن (ايـهم محـسن) من محـافظة الـبصـرة/ حي اجلمـهورية يشيـر ا
الى ضرورة معاجلـة سوء التغـذية في مدارس االطفـال حيث ان هناك
اعدادا كـبـيـرة من صـغـار الـسن مصـابـون بـفـقـر الدم وسـوء الـتـغـذية

نتيجة الظروف القاسية.

øv²  v ≈ 5ðU ³ « ‚dŠ
ـواطن (عـامـر سـبـتي) من مـحـافـظـة ديـالى/ بـعـقـوبـة مـوضوع طـرح ا
حرق الـبسـات ويـقـول في (رأيه الشـخصـي) ان البـساتـ حترق عن
عـمـد من اجل حتـويـلـهـا الراضـي سـكـنـيـة وهـو امـر البـد من الـوقـوف
عنـده ومحـاسـبة الـفاعـلـ وعدم الـسـماح بـتحـويل الـبسـات الراضي

سكنية.

”—«b*« »d  Êu «u'« WŽU³ «
واطن (ايـاد عباس) من مـحافظـة واسط/ الكوت وجـود الباعة ينتـقد ا
لوثة للصغار والبد أكوالت ا دارس والذين يبيعـون ا تجول قرب ا ا
من منعهم بقوة القانون الن اكثر الباعة يرفضون مغادرة تلك االماكن

دارس. ويصرون على البيع والعمل قرب ا
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واطن (محـمد حمـيد) من بـغداد/ منـطقة احلـرية الى ضرورة يشيـر ا
ناطق الشعبية وضرورة فحص زيوت قلي وجودة با طاعم ا مراقبة ا
ــطـاعم ال يــسـتـبــدلـون الـزيــوت اال بـعـد ان ـأكـوالت الن اغــلب تـلك ا ا

تتحول الى مواد مسرطنة.

واطن (فـراس عبد االمير) مـن محافظة ديـالى/ بعقوبة/ حي يتناول ا
رور ـرور ويـقول تـعـمل اشـارات ا التـحـريـر مـوضوع عـمل اشـارات ا
ركـبات وهي ظـاهرة حـضارية بانـتظام في ديـالى ويلـتزم بـها سـواق ا

حبذا لو تعمم على جميع احملافظات وااللتزام بالقوان واالنظمة.

v U¹bÐ —Ëd*«  «—Uý≈ qLŽ

واطن احـمـد علي من مـحافـظـة ديالى/ بـعقـوبـة موضـوع نقل يطـرح ا
ـعــلــمـات الـالتي قـضــ اكــثـر من عــشــر سـنــوات وهن يــعــمـلن في ا
ـستحـقات وتوفـير البدائل الن عـلمات ا االرياف ويقول البـد من نقل ا
سـافة وبـقاء ابنـائهن في الـبيوت دون ـعلـمات يعـان من بـعد ا اكثر ا
ن قضيت سنوات طويلة ان يعتن احد بهم وان النقل هو اسـتحقاق 

باالرياف.    
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بــعــد ان دمـر االرهــاب الــشـواخص
احلـضـارية والـتراثـيـة والتـرفـيهـية
ــوصل احلـدبــاء عـادت الـروح في ا
ــــوصل مـن جــــديـــد الـى غــــابـــات ا
وانـيـرت االضـواء ودارت مـحـركـات
االلــــعــــاب اخلــــاصــــة بــــاالطــــفــــال
ـطـاعم والـكازيـنـوهات وانـتـشرت ا
فـي كل االمـــاكن ودبت احلـــيـــاة من
ـواطنـ الـذين وجدوا جـديد بـ ا

مــتـنــفـســا جـديــدا بـعــد ان حـرمـوا
سـنـوات طـويـلـة من ظالم االرهـاب
وصل وتمـضي االيام مسـرعة في ا
ـشـاريع الـتي وهي تــشـهـد اجنـاز ا
ــقـام ـواطــنــ والبـد في ا تـخــدم ا
ساكن للمواطن االول من اجناز ا
واد االنشـائية الـرخيصة وتوفيـر ا
من اجل افــادة اكـــبــر شــريــحــة من
ــــتــــضــــرريـن ومــــتى مــــا ازيــــلت ا

ــبــاني فــان االنــقــاض وارتــفـــعت ا
وصل حـياة جـديدة سـوف تـبدأ بـا
وسـوف تــعــود كـمــا كــانت وسـوف
تـــبـــدأ اغــــاني الـــفــــرح واالهـــازيج
تصدرح في كل مكان احتفاء بعودة

احلياة اجلديدة.

احمد عبد الرزاق
وصل  –حي الزهور ا
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ــــواطن عــــلي نــــعــــيم من يــــقـــول ا
الـبـصــرة / الـقـبــلـة من يــتـسـنى له
مـشـاهدة مـحافـظـاتنـا اثـناء هـطول
االمـطار او اثـنـاء هبـوب الـرياح او
ـرتـفـعـة سـوف في اثـنـاء احلـرارة ا
يـفـاجئ من تـلك اخلـدمات الـبـائـسة
وجودة في احملافـظات ابتداء من ا
ـياه تـبلـيط الطـرق وانـتهـاء بشح ا
وعـــدم وجــــود اجملـــاري وتـــســـاقط
ابـراج الـكـهـربــاء االمـر الـذي يـثـيـر

لــدى اي مــواطن اســئـلــة حـول دور
احملافظ ومجالس احملافظات في
ـفـقـودة ومـا هي تـقـد اخلـدمـات ا
ادوارهم ان كــانت تـلك احملــافـظـات
ــــيــــاه او عـــدم تـــشــــكــــو من شح ا
صالحـيـته لـلـشـرب وتـلـوثه بـانواع
عـدة من االوبـئـة وكـذلك طـفـح مـياه
الصرف الصحي وامتالء الساحات
يـاه وغزو البعـوض للبيوت بتلك ا
واصـــابــة االطــفــال بـــطــفح جــلــدي

واحـمـرار بـكل انـحاء اجلـسم ورغم
شـكاوى الـناس وايـصال اصـواتهم
عــــبــــر وســــائـل االعالم اال ان تــــلك
اخلـــدمـــات ظـــلت كـــمـــا هي وال من
مــــجـــــيب وال مـن مــــلـب لــــنــــداءات
شـروعة لكل طـالب ا االستـغاثـة وا
ـواطــنــ فـهـل من مـجــيب يــطـلع ا

? واطن على معاناة ا
( واطن (وهاب حس فيما يطرح ا
من محـافظـة بابـل/ احللـة موضوع
تـردي اخلـدمـات ويـقـول بـعـد مـرور
ـنـاطق سـنـوات طـويـلــة تـضـررت ا
الــتـي كــانت تـــفــخــر بـــخــدمـــاتــهــا
وحتــولت تــلك اخلــدمـات الى عــالـة
ـــواطــنــ لـــعــدم ادامـــتــهــا عــلى ا
وتـركـهــا لـعـبث الـسـنــ وتـقـلـبـات
االجـواء وتـخـريب الـبـعض.. فـمـتى
ستـرى منـاطق عديـدة اعادة تـأهيل

اخلدمات? 
ــــواطـن (هــــادي حــــسن) من امــــا ا
نـطقة مـنطـقة الـصويـرة يقـول ان ا
بحـاجة الى اخلـدمات الـكثـيرة جدا
ـاء وفـي مـقــدمــتــهــا الــكــهــربــاء وا
الـصــالح لـلـشــرب وتـبـلــيط الـطـرق
ـعامل وانـشـاء اجملاري وتـشـغـيل ا
الحـتـواء بـطـالـة الشـبـاب والـقـضاء

ستشري هناك. على كل الفساد ا
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ازدادت مــعـــدالت الــبــطـــالــة في كل
احملــافـظـات الـعــراقـيـة واصـبح من
ـتــعـذر ايـجـاد عـمل الي خـريج او ا
طـالب عمل ومـثل هـذا االمر زاد من
ـشاكل وعـقد االمـور وكثـر التـذمر ا
لدى الـشبـاب.. وهناك حـلول كـثيرة
جـدا حلل مـشـاكل الـبـطـالة لـعل في
صانع ـعامل وا مقدمـتها تـشغيل ا
ـكن واســتـثـمــار االرض زراعـيـا و

في غـضـون بـضع سنـوات الـقـضاء
كـن للمـعامل عـلى البـطالة حـيث 
ـــصـــانع ان تـــســـتـــوعب مـــئــات وا
االالف من الـعـمال والـفـنـي وكـلـما
ـعامل بـرزت طرق جـديدة انـتجت ا
لـلعـمل وزادت االحتـياجـات للـعمال
ـوظفـ والبـطـالة اسـاس الغلب وا
مشاكل الـشباب الـذين ال يجدون ما
يـفــعـلـونه ســوى الـتـســكع وقـضـاء

ـــقـــاهي االمـــر الــذي االوقـــات في ا
يـسـبب لهم مـشـاكل بـاجلمـلـة والبد
مـن احـتـواء الـبـطــالـة بـاسـرع وقت
ــكـن من اجل مــســتـــقــبل شــبــاب
الـعـراق وتـوفيـر كل االمـكـانـات لهم

لبناء العراق اجلديد.

علي مسلم
بابل/ احللة

ـواطن (جنم عبـاس) من مـحافـظة ديـالى/ اخلالص مـوضوع يتـناول ا
ـاء ويـقول رغم ان الـكـهربـاء غـيـر مسـتـقرة وكـثـيرة اجور الـكـهربـاء وا
االنقطاع اال ان رسومها كبيرة بـالنسبة للفقراء وذوي الدخل احملدود
نزل الواحد حوالي ثالث الف دينـار شهريا بينما يغيب حيث يدفع ا

نازل ومع هذا فان الرسوم موجودة فلماذا? اء عن حنفيات ا ا
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وذلك من خـالل الــتــعــمــيم عــلى
كـافـة تـوابـعـهم ضـمن مـديـريتي
بــــغــــداد الــــكــــرخ والــــرصــــافـــة
ــفــارز والــتــأكــيــد عـــلى كــافــة ا
ــحــاســـبــة ســائــقي ـــروريــة  ا
الـــدراجــات الــنــاريـــة اخملــالــفــة
ـرور حـيث لالنـظــمـة وقـوانـ ا
بـلغ عدد مـوقف ضبـط مخـالفات
الـدراجـات الـنـاريـة لـلـعام 2017

 40060 مخالفة.
للتفضل باالطالع مع التقدير

اللواء الدكتور
مدير دائرة العالقات واالعالم
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ــواطـنـ من مــحـافـظـتي لـفـيف من ا
نــــيــــنــــوى واالنــــبـــــار يــــقــــولــــون في
اتـــصـــــــــاالت هـــاتـــفــــيـــة ان دورهم
مــهـــدمـــة رغم مـــرور ســـنــوات عـــلى
حتـريــر مـنـاطــقـهـم ولم يـبــاشـر احـد
بـتـعـويـضـهم او اعـادة بـنـاء مـا تـهدم
بفـعل احلـرب عـلى االرهاب ويـنـاشد
ـعــنــيـة ــواطــنـون اجلــهــات ا هـؤالء ا
الــــعـــمـل عــــلى انــــصــــافـــهـم وبــــنـــاء
مـــنـــاطـــقـــــــهم وتـــوفـــيـــر اخلـــدمــات

الضرورية لها.

جانب من مباراة بكرة القدم

شوارع غير مبلطة النقش على اجلسد مظهر دخيل


