
الــتي ال يــقــدر حــتى من االقــتــراب مــنــهـا
فكيف يدفع ثمنها!. 

وجــاءت الــبــطــالــة لــتــزيـد مـن االم هـؤالء
ومــعـانـاتــهم فـهم في بــحث دائم عن عـمل
ولـذلك ونـتـيــجـة لـعـدم االهـتـمـام بـتـوفـيـر
ـعــنـيـة الــعـمل لــهم وانـشــغـال اجلـهــات ا
بـامور أخـرى فان هـؤالء الفـقراء غـالبـا ما
يـلجـأون الى الـتـجاوز واخملـالـفة من اجل
حـصـولـهم عـلى مـورد رزق لـهم فـأنـتـشـار
الـبـسـطيـات في الـشـوارع والتـجـاوز على
األرصفـة جـاء نـتـيـجة عـدم تـوفـيـر الـعمل
لـــلـــماليـــ من هـــؤالء الـــفـــقـــراء وزيــادة
الـــتــجـــاوز عــلى الـــقــانـــون ومــخـــالــفــات
الكـثـيـرين في مـجـاالت عـدة يـأتي نـتـيـجة
الفـقر وعـدم توفـير الـعمل لـهم إضافة الى
اليــ من الـفـقـراء والـذين هم ان هـؤالء ا
أســـاس قـــاعــدة اجملـــتـــمـع بــحـــاجـــة الى
اخلـدمـات الكـثـيـرة وفي مقـدمـتهـا الـسكن
وعـدم حـصـولـهم عـلى هـذا الـسـكن يـلـجـأ
هـؤالء الى الـتـجـاوز عـلى األراضي وبـناء
هـياكـل بدائـية لـلسـكن بـها ومن هـنا تـبدأ
العشوائيات ونتيجة أيضا حلرمانهم من

اخلدمات األخرى.
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ــواطـن (عــمـار ــوضــوع ادنــاه بــعث به ا ا
حـسن) من بـغـداد/ الـكـاظـميـة يـتـنـاول فيه
واطن طروحات شخـصية حول مـطالب ا
وعـدم تـنـفـيـذ الـوعـود االمـر الـذي اوصـلهم
ـواطن موضوعه لطـريق مسدود ويـبتد ا
بالـقول بعـد زوال النظـام السابق اسـتبشر
ـواطـنـون خـيـرا فـهـناك اعـداد كـثـيـرة من ا
ـطـالب كانـوا يحـلمـون بـتنـفيـذها بـعد ان ا
حــرمـوا مــنــهـا في ايــام احلــصـار وتــفـاءل
ـسؤول اجلمـيع والسيـما ان اعـدادا من ا
صـــرحـــوا لـــوســــائل االعالم انـــهم جـــاؤوا
لـــتـــلـــبـــيـــة كـــحل مـــطـــالب الـــشـــعب ورفع
مـــســتـــواهم واول تــلـك الــبـــشــارات زيــادة
مـفـردات احلــصص الـتـمـويــنـيـة الى ارقـام
خــــيــــالــــيــــة وبـــالـغ الــــنـــاس بــــنــــقل تــــلك
الـتصـريحـات حـتى وصل بعـضهم الـزيادة
الى مــائـة مــفــردة لـكـن مع مـرور الــوقت لم
ـواطـنــون اال عـلى الـرز الــفـاسـد يـحــصل ا
ـليء بــالـشــوائب والـشـاي ذو والـطــحـ ا
االسـالك وزيت الـــطــعـــام الـــقــد وتـــفــاءل
ـواطن بـحـصـوله عــلى الـسـكن او قـطـعـة ا
ارض ولـكـنه بعـد مـرور السـنـوات لم ير اال
ـوالت غـاليـة الـثمن والـعـمارات الـسـكنـية ا
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ـواطن اثــيـر عـبـد الـله من بـغــداد/ شـارع الـكـفـاح مـوضـوع يـتـنـاول ا
العمل والـورش واعمـال القـطاع اخلاص ويـقول البـد من ايجـاد حلول
واطـن جـراء توقف الـعمل والـكساد الزمة تضـرر االعمـال وتضـرر ا
ـواطن يعـاني كثيـرا جراء ذلك وخـاصة الذين الذي اصابـته واصبح ا

يعملون على كسب قوتهم اليومي.
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ـواطن عـادل حـمـودي من بـغـداد/ الـيـرمـوك مـوضـوع سـرقـة يـطـرح ا
ـعـيب ان يـقـوم الـبـعض بـسـرقـة هذه مـنـهـوالت الـشـوارع ويـقول مـن ا
االشياء التي وضعت اساسا خلدمتهم. وعليه البد من التفكير بوضع
كن االسـتفـادة منهـا كما هي االن منهـوالت واغطيـة لهـا من مواد ال 

وتسبب السرقة للحد من هذه الظاهرة.

 «bŠËË œu Ë  UD×  ¡UMÐ
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ـواطـن طـارق عـبـاس من بـغــداد/ حي اور مـوضـوع الـطـرق يـتـنـاول ا
اخلـارجـيـة ويـقـول ان الـطـرق اخلـارجـيـة بـحـاجـة الى صـيـانـة وتـبـلـيط
االضـرار التـي سبـبـتـهـا سـيـارات احلـمل والـشـاحـنـات والبـد من بـناء
وحدات عـلى الطـرق كل عشـرين كيـلومـترا يـوجد بـها ورش لـلتصـليح

ومفرزة مرور ومفرزة طبية وسيارة اسعاف ومحطة وقود.
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ـواطن اركـان عـلي من مـحـافـظـة بـغـداد/ الـنـعـيـريـة مـوضـوع يـطـرح ا
ـة ويـقول ال يـوجـد بلـد في الـعـالم توجـد به مـقـابر وسط قـابـر القـد ا
قـابـر تـنتـشـر في كل مـكان والبـد من ازالـتـها العـاصـمـة اال بغـداد فـا
وبـنـاء قـطع خــضـر او عـمـارات عـالـيــة لـلـدوائـر فـقـد اصــبح مـنـظـرهـا

متخلفا.

واطن اياد احمد من بغداد/ الغزالية الى قطع شبكة االنترنت يشير ا
قـبل مدة ويـقـول لـقـد اثـرت تلـك القـطـوعـات عـلى اعـمالـنـا وسـبـبت لـنا
خسائر فادحة جدا الرتباطنا بشركات ومعامل خارجية لالستيراد او
االسـتـشـارة او الـفـحص والبـد من ايـجـاد صـيغ لـعـدم قـطع االنـتـرنت

واالضرار باالخرين.
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واطن حـسام حـس من مـحافظـة بابل/ احلـلة الى جـملة من يشيـر ا
ـشـاكل الـتي يـعـاني مـنـهـا الـشـبـاب ويـقـول يـعـاني الـشـبـاب الـفـراغ ا
سـتـقبل وال يـدري اكثـرهم ماذا واالحبـاط بسـبب عدم تـوفـر العـمل وا
ـسؤولة ان تـلتفت ـستمـرة والبد للـجهات ا يفعـلون في ظل معـاناتهم ا

اليهم وحتل مشاكلهم.
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تـتـقـدم جـريـدة (الـزمـان) بـأحـر الـتـعـازي لالســـتـاذ
??h‡‡‡‡‡‡‡L??O???N رئــيس مــجــلس ادارة « q‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡B???O??

رحـــــوم (خاله) ـصرف العـراقي للتـجارة لوفـاة ا ا
r مديـر فـرع الـبصـرة سـائـل U ? « 5? ?Š b?F?Ý

الباري عز وجل ان يتغمـده بواسع رحمته ويسكنه
فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون

Ê«bI

فـقـد مـني الـبـاج الـصـادر من الـبنك
ـــركـــزي الـــعـــراقي بـــاسم (رجـــاء ا
ن يــعـثـر فــرحـان حــمـد) الـرجــاء 

صدرها. عليها تسليمها 

Ê«bI

فـقد مـني الـهويـة الـصادرة من وزارة
الـــكــــهــــربــــاء/ مــــحـــطــــة كــــهــــربـــاء
ـــســـــــــــــــيب بـــاسم (عـــلي احـــمــد ا
ن يــعــثــر عــلــيــهــا ذيــاب) الــرجــاء 

صدرها. تسليمها 

تـعـقـيـبـاً عـلى مـا نـشـرفي جـريـدتـكم
الغراء بالعدد/�6560 في تاريخ 16
كانون الثاني  2020 حتت عنوان 
"اخلطوط اجلوية الـعراقية وقرارها
الــغـاء الـتـذاكـر اجملــانـيـة " لألسـتـاذ
ـــوظف مــــحـــمـــد أحـــمــــد نـــوري (ا
ســــابـــقــــاً  في اخلــــطــــوط اجلـــويه
العراقـيه القسـم التجـاري ومحاضر
ركـز تدريب مـنظـمة الـنقل معـتمـد 
اجلـوي الدولـيـة "ايـاتا" ومـقـرها في

كندا)
في رســـاله مـــوجــــهه الى مـــجـــلس
إدارة اخلـــطــوط اجلــويه الــعــراقــيه
الـــتي أشــار لــهــا الى قــرار اجملــلس

بـتـغـيـير قـواعـد الـتخـفـيـضـات التي
ـــوظــــفـــون كــــان يـــتــــمـــتـع بـــهــــا ا
تـقـاعدون وبـغض النـظر عن فـترة ا
خـــــــدمــــــتــــــهـم   أو مــــــوقـــــــعــــــهم
الــوظـيـفي وذلـك بـعـد مــرور سـبـعـة
اعوام من إحالتهم الى التقاعد. 

وكم كـنــا نـود لـو أن مـجـلس اإلدارة
احملترم أشغل نفسه ووقته بالبحث
في كيفية زيادة موارد الشركة وذلك
بــالـعـودة الى مـنـظــمـة اإليـاتـا الـتي
ســتــتــيـح لــهــا تــوقــيع اتــفــاقــيــات
جتـاريه مشـتركـة مع مـعظم شـركات
الـطـيـران الـعـمالقه واحملـتـرمـة لـكي
تصبح اخلطوط عمليا متواجدة في

جـمـيع أنــحـاء الـعــالم  وتـســتـثـمـر
ـــســـافــــرين ســـنـــويـــاً مـاليـــ من ا
الـعــابـرين ( الـتــرانـزيت ) من الـذين
يـودون زيـارة القـطـر ألداء الـزيارات
الــديـــنـــيه  أو اإلطالع عـــلى كـــنــوز
اآلثار التي التمتلكها إال دول قليله,
كـذلك دراسـة كـيـفـيـة احلـصـول على
اجلزء األكبـر من عشرات اإللوف من
أطــنــان الــشــحن اجلــوي والــتي في
اصلها شحنات تابعه للقطاع العام
أو حتى اخلاص . ومن الغريب جداً
ان يـشمل اإللـغـاء التـذاكـر اخملفـضة
ــئــة حــيث ان هــذا بــنــســبــة 50 بــا
ـثـل إيـراداً إضــافــيـاً الـتــخــفــيض 

لــلــشــركــة ويــغــطي نــســبــةً كــبــيـرةً
من الــنــفــقـات الــثــابــتـة كــالــتــأمـ
والتـموين والـوقود كمـا وأنه يعـتبر
نـشـاطاً تـسـويقـيـاً وحيـويـاً للـشـركة
خصوصاً وأننا نالحظ في كثير من
األحــيــان الــكــثـــيــرمن ٥٠%ـ وعــلى
ــؤكـــد  وجــمــيع أســاس احلــجـــز ا
شــــركـــات الـــطـــيـــران فـي الـــعـــالم (
ؤكد وحسب علـمي تعـتمد احلـجز ا
للـتذاكـر اخملفضـة بنـسبة اخلـمس
ــئـــة لــلــمـــتــقــاعـــدين أو تــذاكــر بـــا

اجملاملة )

قصي يحيى - بغداد
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في اكـثـر من مـكـان وفي مـحـافـظـات
عنيـة بتنفيذ كثيرة تقـوم اجلهات ا
بــعض اخلــدمــات لــلــمـواطــنــ في
االحـــيـــاء مـــثل اقـــامـــة اجملــاري او
ـياه تـبـلـيط الـطرق او مـد انـابـيب ا
او الكهربـاء وغير ذلك من اخلدمات
الحظ ان اغـلب تـلك الـضـروريــة وا
ـنفذة تـترك دون اكمـالها شاريع ا ا
او ان تـتـرك قـبل ان يـبـدأ تـنـفـيـذهـا
ــنـــفــذة بــحــفــر وتــقـــوم اجلــهــات ا
الشوارع بـهمة عالـية وتتـركها على
ـا سـنوات مـا هي عـليـه الشهـر ور
ـواطــنــون تــبــعـات تــلك لــيــعـانـي ا
ــكــتــمــلــة في ايــام االعــمــال غــيــر ا
االمطار واالوحال وتخريب الطرق..

ـواطن ومــثل هـذه االعــمـال تــدعـو ا
الى االســـتـــيـــاء الـــشـــديــد مـن هــذه
االعمال فبـدال من تقد اخلدمات له
لــيـصـبح االمــر وبـاال عـلـيـه لـيـعـاني
ــقــاولــ او عــدم تــبــعــات هــروب ا
شاريع لـعدم توفر الـسيولة اجناز ا
النقـدية لذلك البد لـكل من يقبل على
شاريع ان ال يبدأ بالعمل اال تنفيذ ا
بعد ان يتأكد من ان االجناز سيكون
ــواطن من كـــامال حــتى ال يــعـــاني ا
بـعـده تــبـعــات عـدم اكـمــال االعـمـال
ومن الـــشـــواهــد عـــلى ذلك كـــثـــيــرة

جــــدا.

ثنى/ السماوة حس كاظم - ا
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ا كـل منـاطق الـعـاصـمة بـغـداد حتـتاج خـدمـات نـتـيجـة الـتـقادم لـلـسـن  ر
واهالي منـطقـة حي البسـات يـشكون من سـوء وقلـة البنى الـتحـتية  في ظل
حمالت التبـليط من قبل امانـة بغداد للـمناطق السـكنية وحمالت الـتنظيف من

دن . جانب بلديات ا
نـهاج  وتعتبر منطقة حي البسات هناك مناطق حتت ذاكرة النسيان لهذا ا
(الضـبـاط) الـواقعـة بـجانب الـرصـافـة من العـاصـمـة بغـداد  واحـدة من هذه
نسية وبعيدة عن انـظار بلدية الشعب  اذ الزالت حتتوي على تالل ناطق ا ا
من النـفـايات وعـدم االدامـة لهـا . حـيث ال تتـوفـر حاويـة رسـميـة لـلنـفـايات بل
ـرور سيارات جمع النفايـات وهذا يعكس ضعف اجلانب انعدامها  اوحتى 
اخلدمي والعـملي للـبلديـات ضمن اعمـالها الـيوميـة  وبالتـالي تعود بـالنتـيجة
الى انــتــشــار االمــراض واالوبــئــة اخلــطــرة في فــتــرة يــواجه الــعــالـم اخــطـر
ميـتة "كورونا" واخـذ االحتياطـات الوقائـية منه السيـما سرعة الفايروسـات ا
ناطق سكناها ياً . تعتبر بلدية الشعب من اكثر البلديات اهمال  انتشاره عا
سـتمرة نـاطقـها من االدامـة ا هـتمـة  على عـكس نظـيرتـها بـلديـة االعظـميـة ا
لـحـوظة . ومـنـطقـة حي الـبـساتـ  تـعبـيـدها ورفـدهـا بالـتـبلـيط في الـعام وا
ـاضي  2019لـكن لـم يـرى ســكـانــهـا اي جــانب اهــتـمــام بـســبب نــفـايــاهـا ا

نطقة الرسمي . دخل ا نتشرة  ا
ريام حس
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واطن ضاربات واالستيراد العشوائي والربح على حساب صحة ا نتيجة ا
فـقد  اسـتـيـراد اعـداد كـثـيـرة جـدا من الـبـيض من دول عـدة ويـقال ان ذلك
سـتوردون انه البـيض فاسـد وغيـر صالح لالسـتـهالك البـشري فـيمـا يؤكـد ا
صالح وطـبيـعي وقد تـضـرر اصحـاب الدواجن واحلـقول اخلـاصة بـالدواجن
والـبيـض بهـذا االسـتـيـراد وادى الى خـسـائـر جـسيـمـة لـتـفـاوت االسـعـار ب
ـواطــنـ هـي االهم بـالــدرجـة االولى.. وان ـســتـورد واحملــلي.. ان صـحــة ا ا
ستوردين واصحاب احلقول ضاربات واخلسائر وتصفية احلسابات ب ا ا
ـعنيـة االهتـمام اكثـر بفـحص ما هو مـستورد ال تعني الـناس وعـلى اجلهات ا
ـستورد فـمنـهم من قال انـه مسرطـن ومنهم فقـد كثرت االقـاويل عن الـبيض ا
من قال انه منـتهي الـصالحية.. ومع هـذا فقـد نزل البـيض لالسواق واصيب
اصحـاب حقول الـدواجن بـاضرار وخسـائر مـادية ولـكن يبـقى الشيء االهم

واطن الذين ال يهتم بها احد. هو صحة ا
موفق حس
بغداد  –الدورة
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واطن مـازن علي من بـغداد/ الـكرادة الى كـثرة الـصور والالفـتات في شـوارع بغداد يشيـر ا
نع وضع تلك الصور والالفتات بشكل عشوائي ؤسف ان ال يكون هناك قانون  ويقول من ا
فـهـناك صـور شـخـصـيـة لـبـعض الـسـاسـة ورجال الـدين والفـتـات مـخـتـلـفـة ابـتـداء من الفـتات
التـعزيـة الى االشـارة الفتـتاح مـطـاعم والبد من ازالـتهـا وعـدم تشـويه العـاصـمة بـهذه الـصور

التي تمثل تخلفا واضحا.
واطن مـؤيـد حـس من بـغـداد/ شـارع حيـفـا مـوضوع تـضـرر بعض من جهـة اخـرى طـرح ا
الشوارع في مناطق عدة بسبب حرق االطارات وقدم التبليط والبد من اعادة اكساء الشوارع

همة خدمة للصالح العام. ا
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ـواطن عالء ياس من بـغداد/ الكـسرة موضـوع العمل وعدم يطرح ا
توفـيره لـلشـباب ويـقـول تخـرج اجلامـعات سـنويـا االف اخلريـج وال
وظائف وال فـرص عمل بـينـما يـتحـدث البـعض عن توفـير فـرص عمل!

اذا هذا االستخفاف بهذه الشريحة من الشباب? فاين هي و
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