
اىل وزارة 
ال�صحة مع 

التحية 

و�سلت ال�سفح���ة ر�سالة من املواطن 
�سكن���ة  م���ن  ال�سويل���ي  ر�س���ا  ك���رمي 
العا�سمة بغ���داد مدينة ال�سدر قطاع  
39  يذك���ر ب���ان ول���ده )من���ر( يبل���غ 
م���ن العم���ر 16 عام���ا ب���داأت ع�سالته 
بال�سم���ور �سيئ���ا ف�سيئ���ا اىل حد انه 
عج���ز عن امل�سي وهو بعمر ال�ساد�سة 
وق���د راج���ع ع���دة م�ست�سفي���ات لكنه 
مل يج���د له العالج وان���ه االن حبي�س 
البي���ت وتنتاب���ه ح���االت �س���رع وان 
�سبيل���ه  يف  كث���را  تع���اين  عائلت���ه 
و�سرف���ت عل���ى عالج���ه كل م���ا لديها 
لذل���ك يتوج���ه اىل وزارة ال�سحة من 
اجل م�ساعدته الإنقاذه ان كانت هناك 
اإمكاني���ة لذلك ال�سيما وان���ه �سمع ان 
ال���وزارة تتوف���ر عل���ى اخت�سا�سيني 
ان  ميك���ن  االأمرا����س  خمتل���ف  يف 
يطلع���وا على حالت���ه لتقرير ما ميكن 

عمله له.

اأجيال متعلمة

ال نق���ول جديدا حني نقرر اأن االإن�سان ال يولد كائنًا اجتماعيًا 
متكام���ال يعي معادلة احلق���وق والواجب���ات، االأ�سا�س االأول 
لدميوم���ة اأي جمتم���ع، م���ن دون ال�س���روع بتعلم���ه األ���ف باء 
العي����س مع االآخري���ن، وكلما �سلم���ت العملي���ة التعليمية من 
املخاط���ر واملعيقات  وتطورت، �سلمت املوجهات االجتماعية 
وتط���ور املجتمع . العراقيون يتذك���رون، وهو على اأية حال 
لي�س مبا�س بعيد، اأن خراب���ا كبرا حلق بالعملية التعليمية 
مثلم���ا حل���ق بجمي���ع مراف���ق احلي���اة،  اأحدثت���ه ال�سيا�سات 
املختل���ة ل�)القائ���د ال�س���رورة(، حت���ى اأم�س���ى بائ���ع اللبلب���ي 
وبائ���ع ال�سكائ���ر وبائع البب�سي عل���ى اأي ر�سيف من اأر�سفة 
ال�س���وارع اأوفر حظا وا�سعد حاال . وه���ي �سعادة وهمية يف 
كل االح���وال، من اأي مدر�س او معلم او موظف تربوي، وقد 
بلغ مرتبه ال�سهري ما يعادل الدوالر ون�سف الدوالر �سهريا، 
ال ميكنه، مهما تفنن واجتهد، ان يغطي بها اأجور نقله، طبعا 
بالتات���ات والكو�سرتات، وملدة اأ�سبوع فقط . ال�سيا�سة كانت 
برناجم���ا للتجهي���ل املق�س���ود، مع���دا بعقل �سيط���اين ين�سح 

بال�سر واحلقد على هذا ال�سعب املغلوب على اأمره.
والي���وم بات املواط���ن العراقي يلم�س وب�س���ورة موؤملة كيف 
ان اأع���دادًا كب���رة م���ن طلبتن���ا ال تف���ك اخلط عل���ى الرغم من 
بلوغه���ا مراح���ل متقدمة من التعلي���م، على العك����س مما كان 
عليه ح���ال تعليم اأبائهم �سنوات اخلم�سيني���ات وال�ستينيات 
وال�سبعيني���ات م���ن القرن املن�سرم، ونحن نع���رف ان ميدان 
التعلي���م �ساأنه �ساأن ميادي���ن حياتنا االأخ���رى، لي�س منف�ساًل 
عن طبيعة املرحل���ة التاريخية الفا�سلة الت���ي تعي�سها بالدنا 
الي���وم وقد ورثت من �سمن ما ورثته تركة ثقيلة من اخلراب 
امل�ست�س���ري يف ج�سد العملية التعليمية وروحها، ولكن نحن 
نعتقد اأي�سًا اأن مو�سع اهتمام احلكومة بتلك العملية مل يزل 
ناق�سا ولي�س متوائما مع قيمة دورها االين وامل�ستقبلي يف 
اإ�س���الح اخلل���ل االأخالقي احل���اد يف �سلم الثواب���ت اخللقية 
لل�سخ�سي���ة العراقي���ة، وم���ا يتبع ذل���ك من تاأ�سي����س �سحيح 
ملجتمع ايجابي معافى ميكن له االإ�سهام يف دفع عجلة الرقي 

االإن�ساين.
والي���وم اأح���رى باحلكومة وب�ستى مفا�سله���ا ايالء االهتمام 
والرعاي���ة املنا�سب���ني باإع���ادة الهيكلي���ة التعليمي���ة على وفق 
اح���دث املناهج العاملية ور�سد اأق�سى م���ا ميكن من املقدرات 

املادية والفنية ل�سر تلك العملية.
وينبغ���ي التذك���ر باالأهمي���ة الق�س���وى لاللت���زام ب�سواب���ط  
قانوني���ة وق�سري���ة ت�س���كل �سمان���ة وح�سان���ة خلل���ق اأجيال 

حقيقية قادرة على فهم امل�سوؤولية ومن ثم حتملها.

م�����ك�����ا������ش�����ف�����ة

كاظم العراقي
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اىل جريدة املدى الغراء

م/اإجابة

نهديكم حتياتنا 
جريدتك���م  ن�سرت���ه  م���ا  اىل  اأ�س���ارة 
بتاري���خ   )1638( بعدده���ا  الزاه���رة 
2009/10/26 حتت عنوان )م�سكلة 
ن���ود  اجلامع���ات(  يف  املوح���د  ال���زي 

اإعالمكم االآتي:
مت االإيع���از اىل اجلامعات ب���اأن يكون 
الق�سم العلمي هو املعني مبتابعة هذا 
املو�س���وع وحر�سا علي���ه وعدم تركه 
اىل اجلهات االأخرى منعا حلدوث اأي 

اإ�سكال.

اىل/ جريدة املدى الغراء
م/ اإجابة

نهديكم حتياتنا..
جريدتك���م  ن�سرت���ه  م���ا  اىل  اإ�س���ارة 
بتاري���خ   )1636( بعدده���ا  الزاه���رة 
عن���وان  حت���ت   2009/10/25
)اجلامع���ات واملدار����س االأهلية( نود 

اإعالمكم االآتي:
1- تعترب اجلامعات والكليات االأهلية 
الع���ام  النف���ع  ذات  املوؤ�س�س���ات  م���ن 

واال�ستقالل املايل واالإداري.
2- ان املورد امل���ايل االأ�سا�س للكليات 
االأهلية هي االأج���ور الدرا�سية اإ�سافة 
اىل اخلدم���ات التي تقدمه���ا للمجتمع 
لكي تع���ود عليها بعوائد مالية ت�ساهم 
الكلي���ة وتوف���ر  يف تطوي���ر مراف���ق 
وحت�س���ني  املطلوب���ة  امل�ستلزم���ات 
العوائ���د املالي���ة ملنت�سب���ي الكلي���ة مبا 

يعزز بقاء وا�ستق���رار الكادر الب�سري 
وتطوي���ر  االأداء  نوعي���ة  وحت�س���ني 
كفاءته لت�سبح تل���ك املوؤ�س�سات عامل 

جذب للقدرات والطاقات الب�سرية . 
3-  علم���ًا ان االأج���ور الدرا�سية حتدد 
م���ن قبل اجلامعات والكلي���ات االأهلية 
للم�سادق���ة  ال���وزارة  اىل  ترف���ع  ث���م 
عليه���ا، اذ اقر جمل����س التعليم العايل 
االأهل���ي عل���ى ان ال تتج���اوز الزي���ادة 
يف االأج���ور الدرا�سية اك���ر من ن�سبة 
)25%( يف املراح���ل م���ا بع���د االأوىل، 
ام���ا بالن�سبة لل�سف���وف االأوىل فيجب 
مراعاة الظ���روف املادي���ة للطلبة وان 
تكون الزيادة بح���دود معقولة تتالءم 
م���ع  العراقي���ة..  االأ�س���ر  واإمكاني���ة 

التقدير
د. �شهام ال�شجريي
 مدير اإعالم التعليم  العايل  

واج��اب��ات ردود 

الطحني امل�شلوب

بعث���ت الين���ا املواطن���ة اإينا����س جمي���ل الكعب���ي م���ن �سكنة 
املحل���ة)409( العطيفية الثانية ب�سكوى من ت�سرفات وكيل 
الطحني املدعو )اأرحيم( والذي مل ي�سلم املواطنني املن�سبني 
عل���ى وكالته ح�س�سهم من مادة الطحني من���ذ ال�سهر الرابع 

من هذا العام وحتى اليوم.
وت�سي����ف املواطن����ة الكعب����ي: يق����وم الوكيل املذك����ور ببيع 
ح�سة الطحني يف ال�س����وق ال�سوداء علنا واأمام املواطنني، 
م����ن غ����ر مراع����اة حلقوقه����م او م�ساعرهم، وعن����د مطالبته 
بح�س�سه����م من تلك املادة االأ�سا�سية، يجيب بتحد �سافر كل 
من يطالبه )لي�س لدي اي طحني، واذهب اىل من ت�ساء..(.. 
م����ع العلم ان املطحنة التي يجهز منها الوكيل تقع يف نف�س 

املحلة.

اأمام اأنظار وزارة النقل

نح���ن ع���دد م���ن �سائق���ي حاف���الت ال�سرك���ة العام���ة لنقل 
امل�سافري���ن والوف���ود والنقل ال���دويل ن�سع اأم���ام اأنظار 
بالكفال���ة  املتمثل���ة  همومن���ا  م���ن  بع�س���ا  النق���ل  وزارة 
ال�سامن���ة ال�ستالم احلاف���الت اخلا�س���ة بال�سركة للعمل 
عليه���ا والتي تق�سي بحجز عق���ار امل�ستلم على ان ال تقل 
قيمت���ه التقديرية ع���ن 100مليون دين���ار عراقي علما ان 
البع����س منا ال ميلك مثل هذه العق���ارات بالقيمة املقدرة 
ب���ل جلنا ي�سكن يف م�ساكن ال تزيد قيمتها عن 50 مليون 
دين���ار عراقي، مع العلم اننا حافظنا على احلافالت التي 
كان���ت بذمتنا اأيام الفو�سى وال�سل���ب والنهب الذي طال 
ممتل���كات الدول���ة وه���ذا اجلان���ب كان ميك���ن ان يوؤخ���ذ 
بنظ���ر االعتبار، ال�سيما وان البع����س لديه خدمة طويلة 
يف ال�سركة ل���ذا ندعو وزير النقل �سخ�سيا الإعادة النظر 
يف قيم���ة العقار ال�سامن للكفال���ة ومراعاة ما اأ�سهمنا به 
يف املحافظ���ة عل���ى ممتل���كات ال�سركة وحمايته���ا. اأملنا 
كبر يف تفهم موقفن���ا حتقيقا لل�سالح العام.. مع جزيل 

ال�سكر والتقدير
عدد من �شائقي ال�شركة 

�شرقة قابلوات

اأر�سل الينا املواطن احمد ح�سن �سمخي ر�سالة ا�ستكى فيها 
ح���ال �سكنة حي البت���ول التابع اىل مدين���ة ال�سدر واأو�سح 
ان �ساكن���ي املنطق���ة اأفاق���وا من نومه���م قبل اأربع���ة اأيام فلم 
يج���دوا ن�س���ف القابل���وات الناقل���ة للطاق���ة الكهربائية ذات 
ال�سغ���ط العايل والت���ي تغذي ما يقرب ن�س���ف دور املنطقة 
بالطاق���ة الكهربائي���ة، ما اأدى اىل االنقطاع الت���ام للتيار عن 
من���ازل املواطنني، وقام املوطنون باإبالغ اجلهات امل�سوؤولة 
عن امل�سكل���ة فور وقوع احلادث، وم�ساكنهم لليوم اخلام�س 

من دون تيار كهربائي.
واأ�س���اف املواطن احمد: ننا�سد االأخ���وة املعنيني يف دائرة 
كهرب���اء مدينة ال�سدر /قاطع حي البت���ول االلتفات اىل حل 

هذه امل�سكلة.

حي امليكانيك وال�شوارع
املهملة

بع���ث الين���ا املواطن ن�سر حمم���د من �سكنة ح���ي امليكانيك 
الكائ���ن يف منطقة ال���دورة ب�سكوى ذكر فيه���ا معاناة �سكان 
احل���ي املذكور م���ن اإهمال ال�سارع الرئي����س للمنطقة والذي 
ي�س���كل ال�سري���ان الرئي�س ال���ذي ي�ستخدم���ه املواطنون يف 
ذهابه���م وجميئهم لق�س���اء مهماتهم اليومي���ة. تتكاثر احلفر 
واملطب���ات، وتنت�س���ر االزب���ال يف الزواي���ا وعن���د االأماك���ن 
املهمل���ة، ولي����س يالحظ الفرد اأي يد متت���د لتبليط �سارع اأو 
و�سع طابوقة عل���ى ر�سيف، كما ان البلدية ن�سيت ان لديها 
حي ا�سمه حي امليكانيك، فالدخول يف االأزقة اجلانبية يعيد 

االإن�سان اىل القرون الو�سطى.
وي�سي���ف املواط���ن: مل يحظ ه���ذا ال�سارع، عل���ى الرغم من 
اأهميت���ه للمنطقة، باأي اهتمام من���ذ ما يقرب الع�سرين عاما، 
وواقع���ه اليوم مطب���ات وحفر وبرك ماء هن���ا وهناك، االمر 
ال���ذي يعيق حركة املرور فيه بنح���و كبر. وينا�سد املواطن 
اأمان���ة بغداد االإيع���از اىل اجله���ة ذات االخت�سا����س باإدامة 
هذا ال�س���ارع احليوي يف املنطقة، واال يح���ق الت�ساوؤل اأين 
اأم���وال النفط، واأم���وال اإع���ادة االعمار الت���ي بلغت ماليني 

الدوالرات؟

���������ش��������ك��������اوى

احمد نوفل

م���ن يوكل الي���ه اجناز عم���ل من االعم���ال البد له 
وان يعم���ل على جعله اأكمل م���ا يكون.وكلنا يعلم  
ب���اأن اأي �ساحب حرف���ة او �سناعة يهمه ان تكون 
�سلعت���ه على قدر من املتان���ة والقوة كونها �ستجد 
لها من ال���رواج اأكر من غرها يف ال�سوق ولدى 

امل�سرتي الباحث دائما عن االأف�سل.
هذا االمر ينطبق على القطاع اخلا�س واأ�سحاب 
ال�سناع���ات  واأ�سح���اب  وال�س���ركات  املعام���ل 
املختلف���ة، والذي���ن نتمن���ى ان يعاودن���ا ن�ساطهم 
وال  ب�سناعاته���م   العراقي���ة  ال�س���وق  لرف���دوا 

يرتكوه���ا نهبا لنفايات ال�سل���ع الوافدة.الذي يهم 
قول���ه ان يف العم���ل املنج���ز ميك���ن للمواط���ن ان 
يلم����س اجلدية واالأمان���ة وال�سع���ور بامل�سوؤولية 

االأخالقية .
م���ن كل ذل���ك اردن���ا الق���ول ان �س���وارع العا�سمة 
بغداد ت�سك���و عريها منذ ام���د طويل ومل جتد من 
اجله���ات املعنية م���ن ينربي له���ذه الظاهرة التي 
ي�سك���و منها املواط���ن يف كل منطقة م���ن املناطق 
.الطام���ة الك���ربى هن���اك مناطق �سكني���ة كانت ال 
ت�سكو م���ن ظاهرة تخري���ب �سوارعه���ا او اأزقتها 
م���ع انه���ا م���ن املناط���ق الت���ي ر�سف���ت �سوارعها 
باالإ�سفلت من���ذ فرتة طويلة لكنها مل تتعر�س اىل 

م���ا تعر�ست اليه معظ���م ال�سوارع م���ن تخ�سفات 
وحفر ومطبات قد يغرق فيها الطفل وتركت دون 
اهتم���ام او عناي���ة ميك���ن ان جتعل منه���ا �سالكة.
ه���ذه ال�س���وارع واالأزق���ة وب�سب���ب م���د �سب���كات 
اأنابيب املياه واملجاري مت حفرها وك�سط طبقتها 
اال�سفلتية دون االأخذ بنظر االعتبار انها �ست�سكل 
عقب���ة ومعان���اة للمواطن وعل���ى �سبي���ل املثال ال 
احل�سر منطق���ة مثل منطقة دور ال�سباط املقابلة 
مللع���ب ال�سعب كان���ت قبل مد ه���ذه ال�سبكات على 
جانب كبر من حيث النظافة والنظام وال�سوارع 
ال�سالك���ة التي ميك���ن اعتباره���ا اأمنوذج���ا لبقية 
ال�س���وارع ولك���ن فعلت مع���اول املقاول���ني فعلتها 

وجعلتها غاية يف الدمار واخلراب.
يح���دث ان ن�ساه���د اآالت تق���وم بتبلي���ط �س���وارع 
هن���ا وهناك ولكن اأ�سلوب التنفي���ذ فيها ال يراعي 
ال�س���روط واملوا�سفات التي ميكن ان جتعل منها 
�س���وارع تدمر ملجرد هطول كمية من املطر تتفتت 
اىل مكوناته���ا من ح�سى ورم���ل واإ�سفلت وتعود 
اىل �ساب���ق عهدها من خ���راب .ال�سبب يف ذلك ان 
م���ن عهدت اليه مهم���ة التبلي���ط ال يراعي �سروطا 
او يخ�س���ى م�ساءلة لذلك فان اغلب ال�سوارع التي 
ك�سيت بطبق���ة االإ�سفلت موؤخرا مل ت�سمد لب�سعة 

اأ�سهر وعادت اىل �سابق عهدها كما ذكرنا. 
ه���ذا يعني ان هن���اك اأموااًل عامة ق���د هدرت وان 
املواط���ن يف منطقته مل يتخل�س من املعاناة التي 

الزمته طويال ب�سبب هذه ال�سوارع املدمرة.
م���ا نتمناه يف امل�ستقب���ل ان تو�س���ع اآلية من قبل 
اجله���ات املعني���ة يف مراقب���ة اعم���ال املقاول���ني 
وال�س���ركات التي يعهد له���ا بتبليط ال�سوارع وان 
تكون هناك موا�سفات يلزم فيها منفذ العمل على 
تطبي���ق ال�س���روط كاملة وبعك�س���ه يرف�س العمل 
غر املطابق واال فان عملية التبليط هذه ال تعدو 
ع���ن �س���رف اأم���وال طائل���ة دون ان ي�ستفيد منها 
املواطن بق���در ما ي�ستفيده املقاول او املنفذ الذي 

ن�سك باأنه على تفاهم مع البع�س �سد املواطن.

�صـــوارعــــــنـــــا

مت ت�سع���ر الل���رت الواح���د م���ن البنزي���ن ب�سعر 450 
دين���ارا من قبل اجله���ات املخت�س���ة يف وزارة النفط 
غ���ر ان حمط���ة تعبئ���ة الن�س���ال يف بغ���داد تتقا�سى 
م���ن اأ�سح���اب ال�سي���ارات مبلغ���ا يتع���دى املق���رر مما 
يول���د تذمرا وعدم التزام بالتعليم���ات التي ت�سدرها 

اجلهات املعنية.
ناأمل من وزارة النفط تفعيل اجلانب الرقابي ال�سعبي  
به���ذا اخل�سو�س من خالل ا�ستخدام خطوط هاتفية  

�ساخن���ة داخل حمطات التعبئ���ة ليت�سنى الأي مواطن 
كان االإخب���ار عن ح���االت فر�س االأ�سع���ار الكيفية من 
قب���ل املحط���ات املختلف���ة كذل���ك نقرتح ان يت���م و�سع 
هويات تعريفية حتمل على ال�سدر للعاملني فيها لكي 

ي�سار اليهم يف حالة التجاوز.. مع فائق التقدير.

احلاج علي الن�شار 
بغداد 

حمطات التعبئة ال تلتزم بت�صعرية الوقود

عل����ي ج���اب�����ر 

اأبدى الكثري من املواطنني 
ا�شتياءهم من احلاالت 
املتكررة  باإغالق ال�شوارع 
يف عموم مدينة بغداد دون 
�شابق اإنذار ما يوؤثر �شلبًا 
على و�شولهم اإىل اأماكن 
عملهم بالرغم من االأوقات 
املبكرة التي يخرجون فيها 
اىل العمل، ف�شال عن اأحداث 
االختناقات املرورية التي 
تنتج الكثري من املخاطر 
املحتملة والتي ميكن ان 
ي�شتغلها نفر من عدميي 
ال�شمري.. نحن نعلم بانتا 
نعي�س ظروفا معروفة للجميع 
ولكن مع ذلك على اجلهات 
املعنية العمل على فتح نوافذ 
ميكن من خاللها للمواطن 
ان يجد �شبيله ملحل عمله او 
�شكناه باأقل جهد ممكن.

تق���ول املواطن���ة )�سيم���اء عب���د االأمر 
نعم���ة( موظف���ة/ م���ن مدين���ة ال�سدر: 
اأخرج من بيت���ي يف ال�ساعة ال�ساد�سة 
�سباح���ًا وبالرغ���م من وج���ود �سيارة 
تو�سلني ))خ���ط(( اإال اإين اواجه يف 
الطريق كرة الزحام واغالق ال�سوارع 
التي ت�سط���ر ال�سائق اىل �سلوك طرق 
اأخ���رى بحيث جند اع���دادا كثرة من 
ال�سي���ارات تنتظم يف طوابر طويلة، 
الميكن من خاللها الو�سول اىل مكان 
العم���ل اإال بعد ث���الث �ساعات او اكر، 
وهذه امل�سكل���ة ال نواجهها عند ذهابنا 
اىل مكان العمل فقط، بل عند االنتهاء 
من ال���دوام الر�سمي، وبع�س االأحيان 
يتم ذل���ك  يف الليل، االأمر الذي يرتتب 
عليه الكثر من ال�سعوبات خ�سو�سا 

بالن�سبة لل�سيدات. 

فيما قال املواطن )علي اإبراهيم ح�سب 
التعلي���م/ وزارة  يف  الله(/موظ���ف 
اجله���ات  عل���ى  الزعفراني���ة:  ي�سك���ن 
املعنية �سواء كانت يف اأمانه بغداد من 
خالل عمله���ا يف ال�سوارع او وزارات 
ذات عالق���ة باالأم���ر اأن تق���وم باإع���الن 
قبل ي���وم عن نيته���ا اإغ���الق ال�سوارع 
يف و�سائل االإعالم ليت�سنى للموظفني 
اتخاذ االحتياط���ات الالزمة، وترتيب 
اأمورهم، الن عدم و�سولهم اىل اأماكن 
عملهم يعد جت���اوزا ر�سميا، ال ت�سامح 

علي���ه الدوائر، بل يعاق���ب من ال ي�سل 
اىل م���كان عمله يف املوع���د املحدد، اذ 
تقوم كل ال���وزارات برف���ع )�سجالت( 
الثامن���ة  بع���د  اليوم���ي  احل�س���ور 
والن�س���ف م���ن دون تقدي���ر للظ���روف 
ال�سعبة التي يواجهها املوظفون وهم 
ي�سقون عباب الزحام الذي ال يريد اأن 
ينته���ي من العا�سمة بغداد، ويبدو اأن 
احلكوم���ة ال ت�سعى اإىل اأيجاد احللول 

املنا�سبة.. 
يقول املواطن عبا�س حم�سن لفته/38 

�سنة: اأجيء اإىل منطقة ال�سورجة يف 
االأ�سب���وع ث���الث م���رات يف االأق���ل من 
حمافظ���ة دي���اىل ب�سيارت���ي اخلا�سة، 
اأتب�س���ع ملحل���ي اخلا����س، اأال اإن اأم���ر 
دخ���ويل وخروج���ي من ه���ذه املنطقة 
مع�سل���ة كب���رة االأمر ال���ذي  يجعلني 
اأ�ست���اء كثرًا م���ن الق���دوم اإىل بغداد، 
الأن رجوع���ي اىل مدينت���ي عادًة يكون 
يف امل�س���اء، هذا اذا كنت حمظوظا يف 
ذل���ك، اأو اأ�سط���ر يف بع����س االأحي���ان 
للمبيت يف بغداد حتى اليوم التايل..

م�سكلت���ي  لي����س  االأم���ر  ان  واعتق���د 
ال�سخ�سية فقط وامن���ا م�سكلة العديد 
ابن���اء  م���ن  املواطن���ني  االإخ���وة  م���ن 
املحافظ���ات القريب���ة، وي���رى املواطن 
عبا����س ان هذه احلال���ة ت�ستوجب من 
اجله���ات امل�سوؤولة اأن تعلن عن اإغالق 
ال�س���وارع قبل ي���وم حت���ى يت�سنى لنا 
عدم القدوم اىل بغداد اأو تاأجيل ذلك.

)ك���رمي  امل���رور  �ساب���ط  وي�س���ر   
املطلق(/اأربع���ني �سن���ة/اإىل اأن �سبب 
اإىل  يع���ود  ال�س���وارع  يف  الزح���ام 

الك���رة يف ع���دد ال�سي���ارات  والت���ي 
تفوق الق���درة اال�ستيعابي���ة لل�سوارع 
ووجود )ال�سبات الكونكريتية( التي 
تغلق بع�س ال�سوارع احليوية، وهذه 
االإج���راءات كله���ا ت�س���ب يف م�سلحة 
املواط���ن ال���ذي علي���ه اأن يق���در اهمية 
اإىل  ته���دف  الت���ي  االإج���راءات  ه���ذه 
حماي���ة النا�س من كل خطر. وا�ساف: 
نحتاج اإىل تع���اون  االإخوة ال�سائقني 
وع���دم التجاوز على حق���وق االآخرين 

يف هذا الزحام. 

ح�������ل�������ول م��������������ن  ب��������������د  ال 

ل����ي���������س �������ش������وى ال���ك�������ش���ط


