
ــئـات في الـشــوارع والــتي تــقـدر 
اآلالف وكــثــرتـهــا ادت الـى انــعـدام
ـوارد الـيـومـيـة ومع الــعـمل وقـلـة ا
هـــذا فـــهم مـــطـــالـــبـــون بـــإقـــســـاط
ومـــــصــــاريـف وضــــرائـب ورســــوم
ويتحدث "عمار محمد" سائق / عن
ـــوضـــوع فـــيـــقـــول/ هـــنــاك آالف ا
سـيارات االجـرة الـصفـر تـمشي في
الــشـوارع يــومــيــاً ومن يــنــظـر الى
نـظر االصـفر من الـشارع لن يـرى ا
الـسـيـارات وكـلـهـا تـريـد ان حتصل
ـنــافـسـة بـ عـلى اجـور وتــشـتـد ا
الـــســـواق نـــاهـــيك عـن مـــنـــافـــســة
ســيــارات اخلـصــوصـي وســيـارات

االجرة القادمة من اخلارج. 
وتــعــمل في بــغــداد آالف ســيــارات
االجـــرة الــقـــادمــة من احملـــافــظــات
الــقــريــبــة (االنــبــار وديــالى وبــابل
وواسـط ) وهي ســــــيـــــارات تــــــأتي
صبـاحاً وتغـادر مع الغـروب وتؤثر
تــأثــيــراً مــبــاشـراً عــلى الــعــمل في
ســيــارات االجـــرة ويــقــول "عــدنــان
احـمـد" سـائق من بـابل / ان الـعمل
في احلـلــة غــيـر مــجـد ولــذلك نـحن
نأتي الى بـغداد لـلعمل فـهنـا العمل
افضل واالجـور اعلى ومع هـذا فأن
الـسـنـوات االخـيرة شـهـدت هـبـوطاً
ــكــاسب الــيــومــيــة الــتي كــنـا في ا
نحـصل عليـها في السـابق ولم يعد
ـواطن يهـتم بركـوب سيـارة اجرة ا
نــظــراً لالزدحــام الــشــديــد .. وهــذا
االزدحـــام جـــعـــلـــنــا نـــقـــضي ثالث
سـاعـات يـومـيـاً بـدون عـمل نـتـيـجة
تـــوقــــفـــنـــا في االزدحـــام ومع هـــذا
ـلك اي عمل فـنـحن نعـمل النـنـا ال 
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لم تــعـد سـيــارات االجـرة تـدّر دخالً
ــاضي حـيث جـيــداً كــمـا كــان في ا
كــانت الـســيـارات قــلــيـلــة واالجـور
رخــيــصــة واالمـــان مــتــوفــر في كل
مكـان ويقول عـدد من السواق / ان
الـعــمل في سـيـارات االجـرة اصـبح
شاقاً جـداً ومتعبا الـى درجة كبيرة
ولم يـعد الـسائق يـحصل عـلى مثل
تلك االجور التي كان يحصل عليها
في الـســابق حــتى ولــو عــمل مـدار
االربع والــعــشــرين ســاعــة ويـرى "
خليل جواد" سـائق كيا / ان العمل
اصـبح صــعــبـاً وال يــفي بـالــغـرض
نـتـيــجـة كـثـرة الـســيـارات الـعـامـلـة
وقـلة الـركاب وكـثرة الـطارئـ على
هــذا الـــعــمل ادى الى قـــلــة الــعــمل
اضي ـثـال كنـا في ا فـعلى سـبيل ا
نـســيــر عــلى اخلط الــذي نـعــمل به
اكثـر من اربع عشـرة مرة فـي اليوم
ذهـاباً وايـاباً امـا الـيوم فـأن افضل
فـرصــة لـنــا هي الـعــمل اربع مـرات
فــقـط نــتــيـــجــة كـــثــرة الـــســيــارات
رائب . وهنـاك مشاكل وجودة بـا ا
كـثـيـرة لـعـمل الـسيـارات كـمـا يـقول
ــواطن " حــسن ابـــراهــيم" ســائق ا
سيـارة مضـيفاً الـقول/ ان الـسيارة
ــــطــــبــــات واحلــــفــــر في تــــواجـه ا
الــشـوارع والبـد لـهـا من الـتـصـلـيح
اسبوعياً وحتتاج الى الوقود والى
قــطـع الـــغـــيــار والـــوقـــود والـــدهن
واالطــــارات والــــبــــطــــاريــــات عــــدا
الصـدمات الـتي تقع وتـؤخر الـعمل
االسبوع عى االقل . ويـشكو سواق
االجرة من كـثرة السـيارات العـاملة
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اصـبـحت مـشـكـلـة التـدخـ صـعـبة
ـوتون كل جـداً حيث صـار اآلالف 
عـام نــتـيــجـة تــسـبب الــتـدخـ في
امــراض كـثــيــرة تــؤثـر عــلى حــيـاة
اجلميع  ورغم التحذيرات الكثيرة
وتــــســــلــــيط وســــائل االعالم عــــلى

مـــخــاطـــر الــتـــدخــ اال ان
ـدخـنـ تـتـصـاعـد نـسـبـة ا
خاصة ب اوساط الشباب
وصــغــار الــسن وال تــوجــد
احصـائيـات دقيـقة عن عدد
ـدخنـ في الـعراق اال ان ا
الـنــسـبـة تــقـديـراً تــتـجـاوز
ئـة السـيمـا ب الـستـ بـا
اوســاط الــشــبــاب وطــلــبــة
االعداديـات والكلـيات حيث
تـــزداد هـــذه الـــنـــســـبــة وال
ـــاذا يـــدخن يـــعـــرف احـــد 
الــطالب اجلـــامــعـــيــون مع
ـمـضار مـعـرفتـهم الـتـامة 
التـدخ  وهـنـاك عـشـرات
االنـواع مـن عـلب الـسـكـائـر
وجودة قرب (والنراكـيل) ا
ــــقــــاهي الــــكـــلــــيــــات في ا
ــــطــــاعـم الــــتي صــــارت وا

تستغل وجـود الطالب لطرح انواع
الــسـكــائــر وتـلـك (الـنــراكــيل) الـتي
صارت الزمة ألكـثر طالب الكـليات 
ويـأتي تـأثـيـر االصـدقـاء في مـقـدمة
االسباب لتـدخ هؤالء الطالب اما
صغار السن فأنهم يحاولون اثبات

ـمــارسـات غــيـر رجــولـتــهم بـتــلك ا
ــضـرة وعــلــيه البـد من ــفـيــدة وا ا
تسـليط االضـواء اعالميـًا على هذه

الظاهرة . 
عباس حس 
بغداد اجلديدة 
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واطن "لـطيف ـوضوع ادنـاه بعث بـه ا ا
كـاصـد" من بـغـداد اجلـديـدة يـتـنـاول فيه
واطـن من ارتـفاع االيـجارات مـعانـاة ا
وخـــاصــة اصــحــاب احملـــال الــتــجــاريــة
واطن هذا والبيوت الصغـيرة ويبتد ا
ـوضـوع بـالـقـول / خالل خـمس عـشرة ا
سـنــة ارتـفــعت بـدالت االيــجـار اكــثـر من
اربع مـرات وفي كل مـرة يـجبـر اصـحاب
االمالك أصــــــحـــــاب احملــــــال عـــــلـى دفع
االيــجـــار الـــذي يـــقـــرروه هم ومـــا عـــلى
اصــحــاب احملــال ســوى الــتــنــفــيـذ  وال
نـدري مــاذا يــبـيـع اصـحــاب احملـال ? او
مــــاذا يـــربــــحــــون وهم يــــســـددون تــــلك
االيجارات اخليالية ?! وقد حاولنا كثيراً
ان تـصل الى اتفـاق مع اصـحاب االمالك
وان نـــشـــرح لـــهم ان اوضـــاع االســـواق
سلبية وان الكـساد يسود جميع االعمال
ـعـروفـة اال أن جـواب بــسـبب الـظـروف ا
اصــحــاب الـــعــقــارات كــان واحــداً(من ال
يــعــجــبه عــلــيه ان يــتــرك احملـل)! وامـام
عـيـشة وحـاجـة اصحـاب احملال ضـغط ا
الى الــعــمل البــد من الــرضـوخ وتــلــبــيـة
ــطــالـب وفي ظل بــطــالــة كــبــيــرة جــداً ا
شـمـلت شـرائح اجملـتـمع كـله زاد االقـبال
على تأجير احملـال واصبح احملل يحجز
حـتى قبل أن يـبدأ الـعمل بـبنـاء العـمارة
او الــســوق وقــد اجته اصــحــاب االمالك

الى هـــذا اجلـــانب فـــأخـــذوا يـــشـــتـــرون
ـة واحملـال وهـدمـها ثم الـعـمـارات الـقـد
بـــنــاؤهـــا مـن جــديـــد ولم تـــســـلم حـــتى
البيوت السكنية التي تقع على الشوارع
ـعـانــاة الـكــبـرى الـتـي يـعـانــيـهـا  امــا ا
اصــحـاب احملــال فــهي تــهـديــدهم بــهـدم
الـعـمارة ومـطالـتـهم بتـخـليـة االماكن من
دون ســـــابـق انـــــذار والـــــكل يـــــعـــــلم ان
اصـحــاب احملـال دفــعـوا في تــلك احملـال

الي (سر قفلية) با
مــــــــــــــن اجـــــــــــــل ان
يـحصـلـوا عـلى عمل
جــــيــــد ويــــدفــــعـــون
االيــجـارات الـعــالـيـة
وتـهــديـدهم بـاالخالء
يـــعـــني خـــســارتـــهم
مــبــلـغ الــســرقــفــلــيــة
اضـــافــة الـى فـــقــدان
عمـلهم ورزقـهم ومثل
ـــــمـــــارســـــات هـــــذه ا
اصـبــحت رائـجـة اآلن
ليـظل اصحـاب احملال
في همومهم يسبحون
ويعاني الـساكنون في
ـشــتــمالت الــشــقـق وا
من غـالء االيـــــجــــارات
الــشـهـريــة الـتي ال تـقل

عن االربـعـمـائـة الف دينـار شـهـريـاً حتى
تـصل الـى سبـعـمـائـة وخـمـسـ الـفاً في
ــشـتـمـالت ومـثل هـذه بـعض الــشـقق وا
ــبـالغ ال يــسـتــطـيع دفــعـهــا اال من كـان ا
! خبيراً وسارقاً او متزوجاً من موظفت
وامـــام غـالء االجــارات البـــد لـــلـــجـــهــات
الـرســمــيـة ان تــفــعل شــيــئـاً فــأصــحـاب
االمـالك ال يــتـــورعــون عن الـــتــهـــديــد او

الـوعــيـد من اجل رفع

االيــجــارات ولــو اضـطــر بــهم االمــر الى
هـدم الـعــمـارة وتـرحـيل الــسـكـان ! انـهـا
مــشـكـلــة مـعــقـدة فـكـل سـكـان الــعـمـارات
الـقريـبة من الـشـوارع واحملال الـتجـارية
دفــعــوا (ســـر قــفــلـــيــة) من اجـل الــعــمل
والـســكن وتـهــديـدهم بــالـرحــيل او هـدم
الــبــنــايـة يــضــيع كل مــا جــمــعـوه خالل

حياتهم فهل يجوز هذا ياسادة ?! . 
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دائن/ يقول ان القضاء بحاجة واطن " حسن توفيق " من بغداد /ا ا
الى خـدمـات كـثــيـرة جـداً ولـعل في مــقـدمـة ذلك هي تــبـلـيط الـشـوارع
ـواطـنـ من االتـربـة صـيـفـاً واالوحـال شـتاء وانـهـاء مـعـاناة وانـقاذ ا
واطن بسبب التخسفات واحلفر .  تلكات ا الطلبة صغار السن و
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في احد شوارع بـغداد الرئـيسة
ــواطن كـــانت لـــنـــا وقـــفــة مـع ا
"ثـامـر خـزعل" الـبـالغ مـن الـعـمر
ســبــعــاً وخــمــســ ســنــة وهــو
صاحب مـحل لتـصنـيع خزانات
ـــيـــاه وبـــيـع اخلـــزانـــات وقــد ا
واطن الـينا عن طـبيعة حتدث ا

ونكدسـها ولدينـا زبائن كثيرون
في احملـافـظـات الـقـريـبة ووكالء
في الـــقـــرى وكـــذلك االقـــضـــيـــة
وحـــــزام بــــــغـــــداد وكـل هـــــؤالء
يــأخــذون اخلــزانــات لــبــيــعــهــا
للمواطن الذين زادت حاجتهم
للـماء ولـلخزانـات االضافـية فلم
ــواطن يــكــتــفـي بــخـزان يــعــد ا
ـا اكـثـر من واحـد او اثــنـ وا
ذلك وكــلـمــا زاد الـبــنـاء احــتـاج
ـــواطــــنـــون ايــــضـــاً الـى تـــلك ا
اخلـزانــات في الــدور احلــديــثـة
والــعـــمــارات وحـــتى في دوائــر
ـدارس ونحن نـحاول الدولـة وا
حـالـيـاً ان نغـيـر من اشـكـال تلك
اخلـزانـات الـتـقـلـيـديـة ونـحـاول
انـتاج خـزانات مـغلـونة شـبيـهة
بخـزانـات البالسـتك من االلواح
ـعتاد غـلونة الـتي ال تصدأ وا ا
ان يـبـقى اخلـزان مـحـافـظـاً على
شـكله ومـتانـته الكثـر من خمس
عـــشــرة ســنــة ولـــكن الــشــوائب
ـيـاه واالوحال هي ـوجودة بـا ا
الـتي تسـاعـد على صـدأ اخلزان

ثم ثقبه او اتالفه . 

شـــراء خــزانـــات الــبالســـتك ألنــهــا
أخف وزناً وأقل الـوثاً وهي جمـيلة
ـواطن وضــعـهـا بـأي وفـي امـكـان ا
مـــكــان بــســهـــولــة ويــســر  وخالل
ـاضيـة زاد االقبال العـشرين سـنة ا
كــثــيــراً جــداً عــلى شــراء خــزانــات
ـيـاه وخاصـة في ضـواحي بـغداد ا
ياه والقرى واالرياف نتـيجة شح ا
وخاصة في فـصل الصيف وأصبح
واطنون حتـى في بغداد يشترون ا
ـاء ــلــئــهــا بــا خــزانــات اضـافــيــة 
واسـتعـمـالهـا وقت الـضرورة نـظراً
ـيــاه بـ فــتـرة واخـرى النـقــطـاع ا
ـاء مـوجــوداً عـلى مـدار واذا كــان ا
اليـوم الواحـد في بغـداد فأن كـثيراً
ـــــيــــاه من احملـــــافـــــظــــات تـــــزود ا
للـمواطنـ لساعـات محدودة وهذا
نـــاجت عن الـــتــــوسع الـــكـــبـــيـــر في
االحــيــاء الــســكــنــيــة وكـل االحــيـاء
الـسـكـنيـة اجلـديـدة حـتى لـو كـانت
تــلك االحـيـاء مــجـرد بــيـوت قـلــيـلـة
ـكن الـعيش اء اذ ال فـأنـها تـريـد ا
وعملنا اء شـريان احلياة   بدون ا
مـسـتـمر عـلـى مـدار ساعـات الـعـمل
فـــنــــحـن نـــنــــتـج تـــلـك اخلــــزانـــات

وهــنـاك خــزانــات بالســتك جــاهـزة
بـإحـجـام مـخـتـلـفـة نـبـيـعـهـا لـلـذين
يـرغــبـون بـشــرائـهـا وبـالــطـبع فـأن
اخلــــزانـــات بـــإحـــجــــام صـــغـــيـــرة
ومتوسطة وكبيرة وكل لها سعرها
اخلــــــاص وقـــــد زاد االقــــــبــــــال في
الــسـنــوات اخلــمس االخــيــرة عـلى

/ اعـمل مــنـذ عـمــله واحــواله قـائـالً
اكـــثــر من عـــشــرين عـــامــاً في هــذه
ـهـنـة حيث نـقـوم بـتفـصـيل الواح ا
مـغـلـونـة ومن ثم تـقـطـيـعهـا حـسب
الــقـــيـــاســـات ومن ثم حلـــمـــهــا مع
بــعــضـهــا لــتـكــوين خــزانـات مــيـاه
غـلونة مـكعـبة الـشكل من االلـواح ا

ــقـاهي الــشــعـبــيـة في االحــيـاء تـكــتظ ا
واطـن الـعاطـل عن الـعمل واالزقة بـا
ـقـاهي مالذاً وغـيــرهم واصـبـحت تــلك ا
ـقاهي لـلكـثيـرين حـيث يجـلس هـؤالء با
ـسـكـون هـواتـفـهم لـعـدة سـاعـات وهم 
ويـقـلـبـون بصـفـحـات ومـواقع الـتواصل
االجتـماعي .. ومن هـذه التجـمعـات غير
ـشـادات ـشـاكل حــيث ا اجملــديـة تـبــدأ ا
الـكالمـيـة والـشـجـارات والـقـذف والسب
والشـتم على صـفحـات مواقع الـتواصل
االجتمـاعي .. ان البطـالة تسـبب مشاكل
كثيـرة جداً ولوكـان باالمكـان فتح مراكز
لــلـشــبــاب المــكن اسـتــيــعــاب هـؤالء في

ارسة الرياضـة والفن ولعلوم والمكن
استغالل طاقات شبابية هائلة .. وحبذا
لـوكــان بـاالمــكـان اسـتــيـعــاب هـؤالء في
مشاريع تطـوعية او مقـابل اجور زهيدة
ـقــاهي والـتـسـبب بــدال من اجلـلـوس بـا
ــــشـــاكـل .. ان الـــدول تــــعـــمـل عـــلى بــــا
االســتـفــادة من طـاقــات الـشــبـاب ونـحن
نـقـوم بـتـبـديـده قـوة هـؤالء الـشـبـاب في
ــارســة هــويـة ــقــاهي و اجلــلــوس بــا
ـــشــــاكل والبـــد من دراســـة الـــنـــوم او ا
متـأنيـة بهذا الـصدد حلل مـشاكل كـثيرة

جداً. 
حس فاضل  - بغداد / االسكان 

تتـمنى دول كـثـيرة ان يـكون لـها جـو مثل
جــو الــعـراق حــيث تــشــرق الــشـمـس فـيه
طوال اشهر السنة  ,وقد عرف اخملتصون
في دول كـثـيـرة كـيــفـيـة اسـتـغالل الـطـاقـة
الـشمـسـيـة في تـولـيد اكـهـربـاء وقـد حذت
دول اخلـلـيـج نـحـو هـذه اخلــطـوة وقـامت
دول بإنـشـاء منـظومـات لتـولـيد الـكهـرباء
من الطاقة الشـمسية وهي لطاقـة النظيفة
اخلاليـة من الدخـان واخمللـفات االخرى ..
ـكن اسـتــغالل الـطـاقـة الــشـمـسـيـة في و
ـنـازل من خالل تـركـيب خاليـا شـمـسـيـة ا
ـنـزل تـتــصل بـبـعض االنــابـيب لـتـدفــئـة ا
ـياه الـساخـنة وتـوليـد الكـهرباء واعداد ا

وهي عــمــلـيــات بـســيــطـة جــداً ولــوقـامت
وزارة الصـناعـة مثالً بـإعداد تـلك اخلاليا
وااللـــواح الـــشـــمـــســـيـــة وبـــاعــتـــهـــا الى
ــواطـنــ حلـقــقت اربــاحـاً كــبـيــرة جـداً ا
ولـسـوف كــان بـاالمـكـان االســتـعـاضـة عن
الكـهـربـاء وتقـلـيل صرفـيـات الكـهـرباء في
ـــازل وعــدم احلــاجـــة الى الــســـخــانــات ا
الكـهربائـية وال الى الـنفط االبـيض ولكان
بـاالمـكــان حل مـشـاكل كــثـيـرة جـداً سـواء
بــالــصـــيف او في الــشــتـــاء وكل مــا عــلى
ــشـاريع وكل ـعــنـيـة الــبـدء بـا اجلـهــات ا
مسيرة لاللف خطوة تـبدأ دائماً بخطوة .
نصور  مؤيد مسعود  - بغداد/ ا
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ـواطن " عـلي صـبـيح" من مـحـافـظـة الـبـصـرة / الـقـبـلة/  امـا يطـرح ا
مـوضــوع الــتـعــيـنــات في بــلـديــة الـبــصـرة هــاتـفــيــاً ويـقــول / ان تـلك
التعـيينـات تخضع لـلمـحسوبـية وان اعداداً كـثيرة تـتقدم لـلعمل اال ان
ــتـقـدمــ هم من يـعــيّـنــون عـلى حــسـاب اآلخـرين  والبـد من بـعض ا
وجـود شــفــافـيــة في الــتـعــيـيــنــات والسـيــمــا وان اآلالف عـاطــلـون عن

العمـــــل.
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فـيمـا قـال عـدد من مـوظـفي وعـمـال الـعـقـود في كـهـربـاء ذي قار انـهم
يـعـانـون عـدم صـرف رواتـبـهم مـنـذ فــتـرة وهم يـعـانـون من مـطـالـبـتـهم
صاريف والبد من انصافهم وصرف رواتبهم وتثبيتهم بااليجارات وا

اسوة باآلخرين.

 ¡«bNA « WHKÝ ¡UHÞ« …—Ëd{
ـواطن " مـحـمــود عـزيـز " من بـغــداد/ مـنـطـقـة  9نـيـسـان/ يـقـول ان ا
ـصـارف او االسكـان مـطـالـبون الشـهـداء الـذين اسـتـلفـوا مـبـالغ من ا
لتـسديـد مـا بذمـتهم بـعد اسـتـشهـادهم ويعـاني ذوو الـشهـداء من هذا
اذا ال تقوم اجلهات االمر وتسديد ما بذمة الشهيد فهل يجوز هذا? و

كانتهم .  عنية بإطفاء سلف الشهداء تقديراً  ا

وظف في اخلطـوط اجلوية العراقـية من العامل لفيف من العمـال وا
الك الدائم باالجـور الـيـومـية يـقـولـون انـهم يطـالـبـون بـتثـبـيـتـهم علـى ا
ــوظـفـ الـدائـمـيـ ـعـانـاة فـي الـتـمـيـيـز بـ ا وتـخـلـيـصـهـم من تـلك ا

واصحاب االجور اليومية . 
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ـعـيب جـداً ان يـعـمل بـعـضـهم من ا
ـــســــتـــمـــر في عـــلـى الـــتـــخــــريب ا
شــوارعــنــا رغم مــعــرفــته بــأن هـذا
الــعـمل غــيــر الئق وغــيـر حــضـاري
ـة ســرقـة  فــسـرقــة اغـطــيـة وجــر

ــة ــنـــهــوالت من الـــشــوارع جــر ا
وســـرقــة ألنـــهـــا تـــضــر اآلخـــرين  
شـــــتـالت مــــرزوعـــــة مـن اجلــــزرات
ة يـحـاسب عـلـيـها الـوسـطـيـة جـر
القـانون  ورمي اخملـلفـات الـكبـيرة

في اجملــاري تــخـريـب مـنــظم حــتى
وان كــان عـن غــيــر درايــة .. وحـرق
الـــنـــفــايـــات في الـــشـــوارع اضــرار
بالبيئة وتـأثير على اآلخرين وقطع
االزقـة بــوضع (هــيـاكـل الـســيـارات
كن بردات ) امـر غير مـبرر وال وا
قـــبـــوله اطالقـــاً واالســـتــيـالء عــلى
االرصفة اغتـصاب حلقوق اآلخرين
واســتــعــمــال الــشــوارع اخلــدمــيــة
ـواد لــعـرض الـبـضـائع وتـكـديس ا
امــر مـخـالف لـلـقـانـون وفـتح وفـتح
ورشـــة فـي زقـــاق ســـكـــني فـــوضى
كــــــبـــــيــــــرة .. وامــــــام مـــــثـل هـــــذه
التـجاوزات والسـلبيـات البد لنا ان
ـواطــنـ وان نـســهم في تــوعـيــة ا
ـــــكن نــــعـــــمل عـــــلى اصـالح مــــا 
ـــدن والبــد اصالحه قـــبـل خـــراب ا
ايـضاً من اجـراءات رادعـة بحق كل
ــال الــعــام او من يــتـــجــاوز عــلى ا

متلكات العامة .  ا
حس عبد الهادي 
بغداد/ الكرادة 

ـواطن " علي طاهر" من مـحافظة كـربالء الى انتشار الـنفايات يشير ا
بشكـل كبيـر في اغلب مـناطق كـربالء وهو امـر يثيـر التـساؤل السـيما
الي والبد وان محافظة كربالء من احملـافظات الدينيـة التي يزورها ا
من االهتمام بـالنظـافة بصـورة استثنـائية وعـدم ترك االمور مـثلما هي

اآلن. 
ـواطن "احمـد ناظم" من مـحـافظـة صالح الدين / الـدور/ يشـير اما ا
ـنـطـقة هاتـفـيـاً الى تـكاثـر الـنـفـايات والـقـوارض واحلـشرات فـي تلك ا
) بـضــرورة رفع الــنــفــايـات ــواطــنــ ــواطن بــأسم (آالف ا ويــطـالب ا
ـبيـدات الزالة احلـشرات والـقوارض من واالهتـمام بـالنـظافـة وتوزيع ا

ناطق .  كل ا

ÊUO½UFð s¹b « Õö Ë ¡öÐd
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‰ULF « s  d¦ √ q u*«
وصل/ ـواطن " حـسن فـتـحي" من مـحافـظـة نـيـنـوى / ا ا
ـوصـل تـعــاني الــنـفــايـات يـقــول في اتــصـال هــاتــفي ان ا
واالنقـاض وان عدد العـمال العـامل في تـنظيف الـطرقات
واطن " ان هناك مـراقب بلـدية اكثر قليـلون جداً ويذكـر ا

من عمال النظافة" فهل يجوز هذا ? . 
واطن " خالد عبـد الستار" من محافظـة نينوى يشير اما ا
هاتـفيـاً الى ان محافـظة نـينـوى بدأت تشـهد ارتـفاع بدالت
االيجار واستغل البعض حـــــــاجـة الناس للسكن فرفعوا
تـلك االيـجـارات الى نـسـبـة غيـر مـعـقـولـة وهـو امـر مؤسف
البـد من الــتــدخل فــيه لـصــالح الــفــقـراء والــذين ظــلـوا بال

مسكن . 
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