
الب�صرة / املدى 

تعد مدينة الب�صرة من بوابات العراق 
البحرية، وتو�ص���ف بانها ثغر العراق 

البا�صم .
عراقته���ا، وقدمه���ا، وغاب���ات نخيلها، 
املدين���ة  منه���ا  جعل���ت  واأنهاره���ا،  
الت���ي ته���وى النف����س زيارته���ا للتمتع 
ظ���ال  حت���ت  وال�ص���ر  بب�صاتينه���ا  
نخيلها.ذلك باالم����س القريب، ولكنها 
الي���وم مل تعد كما كان���ت عليه من قبل 
اذ ان الدم���ار ال���ذي خلفت���ه احل���روب 
ال�صابق���ة مل يبق له���ا  ومل يذر،فرتكها 
اأبناوؤه���ا ليتقوا ن���ران احلروب التي 
طالته���م يف الثمانيني���ات م���ن الق���رن 

املا�صي .
نخيله���ا ال�صام���خ مل يك���ن مباأم���ن عن  
لظ���ى احل���رب فاح���رتق اغلب���ه وغ���دا 
ه�صيم���ًا، والذي بق���ي مت ت�صديره اىل 
دول اخلليج الت���ي عرفت قيمة النخلة 

اكرث مما عرفها بلدها .
احلديث عن الب�صرة يطول ويتوجب 
الت���ي  مناطقه���ا  عل���ى  امل���رور  علين���ا 
ا�صتهرت فيها ،ابو اخل�صيب، والزبر 
و�صط العرب، والتنومة،والقرنة وام 

ق�صر وغرها.
وقد اخرتنا ق�صاء القرنة للحديث عنه 
وعما ينتظره من م�صتقبل خا�صة وانه 
يعد من املناطق الت���ي متتلك مقومات 
املدينة الع�صرية مبا توفر لها من بيئة 
ومن موارد زراعي���ة ونفطية وموارد 

مي���اه جتعل منه���ا املدين���ة التي ميكن 
ان تكون م���ن اجمل البقاع يف العراق 

قاطبة. 
يقول لنا نائب رئي�س جمل�س حمافظة 
الب�ص���رة ل�ص���وؤون املجال����س املحلي���ة 

�صباح ح�صن حممد :
يف  املهم���ة  االق�صي���ة  م���ن  القرن���ة 
ال  ق���د  مقوم���ات  وميتل���ك  املحافظ���ة 
تتوف���ر الغل���ب االق�صي���ة يف الب�صرة 
او غره���ا وعلى خمتل���ف امل�صتويات 
واالقت�صادي���ة  والبيئي���ة  التاريخي���ة 
م���ن  جعل���ه  وباالم���كان  وال�صياحي���ة 
املدن احليوية التي تطفح بالن�صاطات 
واالقت�صادي���ة  ال�صياحي���ة،  املختلف���ة 
من خ���ال اقامة امل�صاري���ع التي تعنى 
بالبني���ة التحتي���ة .الب���د م���ن تنظي���م 

للعم���ل االداري لق�ص���اء القرن���ة  اول 
االم���ر، وم���ن ث���م العم���ل عل���ى توفر 
االحتياج���ات واملتطلب���ات التي يجب 
ان تك���ون باأمرة املجل����س لكي يت�صنى 
العم���ل عل���ى �ص���د احتياج���ات الق�صاء 
وب�صورته���ا القانوني���ة املطلوب���ة وال 
يتم ذل���ك اال ب�صلط���ة املجل����س املحلي 
الرقابية، واال�صرافية على الفعاليات، 
والن�صاط���ات التي تخدم واقع الق�صاء 
تتمث���ل يف  والت���ي  في���ه  واملواطن���ن 

توفر اف�صل اخلدمات.
م���ا ه���ي  االلي���ة لتفعي���ل دور املجل�س 

املحلي؟
ميك���ن تفعيل الدور من خ���ال الف�صل 
بن الوظيفتن الع�صاء املجل�س املحلي 
والتف���رغ للعم���ل الرقاب���ي واخلدم���ي 

وقد مت �صمول اع�صاء املجل�س ب�صلف 
النرثي���ة  والتخ�صي�ص���ات  املوظف���ن 
بن�صبة 30%م���ن امليزاني���ة الت�صغيلية 

ملجل�س املحافظة 
رئي�س املجل�س البل���دي لق�صاء القرنة 
حممد با�صخ من�صور يطالب بتن�صيق 
م�صوؤوليات و�صاحيات املجل�س على 
املوؤ�ص�صات احلكومية وتخ�صي�س عدد 
من م�صاري���ع  االعمار للنهو�س بواقع 
الق�صاء من اج���ل خدمة املواطنن فيه 

والذين ي�صتحقون كل خر .
نائب رئي�س املجل�س ل�صوؤون املجال�س 
البلدية كانت له جولة يف ناحية االمام 

القائم )الثغر(.
ان�صب���ت  الناحي���ة  يف  املواطن���ون 
ال�ص���رب  م���اء  توف���ر  عل���ى  دعوته���م 

البع����س  كذل���ك  الكهربائ���ي  والتي���ار 
منه���م طالب ب�ص���رورة بن���اء املدار�س 
واالهتم���ام بجانب الرتبي���ة والتعليم 
يف الناحي���ة اما العاطل���ون عن العمل 
ن�ص���اط  بتفعي���ل  مطالبته���م  فكان���ت 
االعم���ار ليت�صن���ى لهم احل�ص���ول على 
فر�صة العمل التي ين�صدونها من اجل 
حي���اة اال�صتقرار والعي����س مباأمن من 

تقلبات االو�صاع االقت�صادية .
�صجرة ادم الت���ي تقع على �صفاف نهر 
دجلة تعترب من االمكنة التي يق�صدها 
العدي���د م���ن املواطن���ن الج���ل التربك 
وهي بحاجة اىل ترتيبات وت�صهيات 
جتعل منه���ا منطق���ة جاذب���ة ميكن ان 

ت�صتغل يف املجال االقت�صادي    

مدر�صة اجلزائر االبتدائية 
و�صرب الطالبات 

بعث���ت اح���دى املواطن���ات م���ن منطقة 
العطيفي���ة بر�صال���ة تذكر فيها ب���ان لها 
طفل���ة يف مدر�ص���ة اجلزائ���ر االبتدائية 
دائم���ا ما ت�صك���و لها م���ن ان ابن �صقيق 
م���ن  الطالب���ات  م���ع  ي�صبعه���ا  املعلم���ة 
زمياته���ا بال�صرب امل���ربح وان ال احد 
ي�صتطيع ان ي�صكوه اىل ادارة املدر�صة 
الن املعلم���ة عمت���ه وتت�ص���اءل املواطنة 

بر�صالتها اأي�صح ذلك 

اىل بلدية ال�صدر االأوىل مع 
التحية 

املواطن اب���و يو�صف من مدينة ال�صدر 
بعث بر�صالة ي�صكو فيها من طفح املياه 
ال���ذي غم���ر ال�ص���ارع الوا�ص���ل م���ا بن 
�صارع الف���اح و�صارع اجل���واد والذي 
لذل���ك  )االورزدي(  منطق���ة  م���ن  يب���داأ 
يطال���ب باالإ�ص���راع اىل معاجلت���ه م���ن 
خ���ال اأ�ص���اح العطب ب�ص���ورة توؤمن 

عدم معاودة الطفح ثانية مع التقدير

يف احللة ي�صكون الزحام 
املروري 

يف  املواطن���ن  م���ن  العدي���د  ي�صك���و 
حمافظ���ة بابل م���ن ان الزحام املروري 
يف مرك���ز مدينة احلل���ة يجعل املواطن 
يهدر اجلهد والوق���ت يف ال�صارع وهو 
ينتظ���ر الفر�صة للو�ص���ول اىل املنطقة 
التي ي�صاء .ويذك���رون ان االختناقات 
املروري���ة �صببها �صيق ال�صوارع وغلق 
بع�صه���ا ب�صب���ب امل�صاري���ع العمراني���ة 
املختلف���ة يف املدينة والت���ي تغلق دون 
ان يتم و�صع البديل لها من اجل �صمان 
حرية تنق���ل املواطنن لذل���ك يطالبون 
باإج���راءات تكفل ا�صيابي���ة احلركة يف 

مدينتهم..مع التقدير 

االطباء ..ا�صعار عالية
ان  م���ن  باب���ل  املواطن���ون يف  ي�صك���و 
للم�صت�صفي���ات  املراجع���ن  املر�ص���ى 
دائم���ا م���ا ي�صطدم���ون بع���دم وج���ود 
اأج���ور  وبارتف���اع  دواء  اأو  اأطب���اء 
االأطب���اء االخت�صا�صي���ن يف عيادته���م 

اإذ يفر�ص���ون اأ�صع���ار ا ال تتنا�ص���ب مع 
مقدراتهم املالي���ة لذلك يطالبون وزارة 
ال�صحة ونقابة االأطباء للتدخل يف هذا 
االمر والتخفي���ف العن كاهل مر�صاهم 
مقابل اعتم���اد ت�صع���رة مي�صرة ميكن 
للمري����س ان ي�صتطي���ع عر����س نف�ص���ه 
عل���ى الطبيب االخت�صا�س دون اإرهاق 

ميزانيته. مع التقدير.
املواطن خليل اإبراهيم   

             

اىل / وزارة ال�صناعة 
واملعادن مع التقدير 

�صرك���ة  موظف���ي  م���ن  العدي���د  ي�صك���و 
�ص���اح الدي���ن العامة ب���ان االدارة يف 
ال�صركة منحت من ح�ص���ل على �صهادة 
والدرج���ة  العن���وان  البكالوريو����س 
الوظيفية والراتب ومل تاأخذ باالعتبار 
ان يف مث���ل ه���ذه احل���االت يت���م فيه���ا 
و�ص���ع اخلي���ار ام���ام املوظ���ف م���ا بن 
رات���ب ال�صه���ادة م���ن تاري���خ التخ���رج 
والعم���ل عل���ى حتدي���د راتبه ب���دءا من 
الدرج���ة الدني���ا لل�صه���ادة الدرا�صية او 

االحتف���اظ  بالرات���ب املحت�ص���ب وف���ق 
اخلدم���ة املق�صي���ة بال�صه���ادة الت���ي مت 
تعيين���ه وفقها وال���ذي مت هو احت�صاب 
ال�صه���ادة احلا�صل عليه���ا املوظف بعد 
التعي���ن بع�ص���رات ال�صن���ن واخلدم���ة 
املق�صي���ة قبلها الأغرا�س الراتب   وهذا 
لقوان���ن  �صريح���ة  خمالف���ة  خمال���ف 

اخلدمة النافذة. مع التقدير.

�صارع بحاجة اىل تبليط 

ال�ص���ارع املح���اذي ملعم���ل ال�صكائ���ر يف 
املنطق���ة القريب���ة من ال�صماعي���ة واملار 
مبنطقة احلبيبة لينتهي ب�صارع القد�س 
بحاجة اىل ترميمات وترقيعات ميكن 
له���ا ان جتع���ل منه �صارع���ا �صالكا واقل 
وعورة مم���ا هو علي���ه االن ومانتمناه 
ان تنتبه له االجهزة البلدية يف املنطقة 
من اج���ل تخفيف ح���دة الزحام وجعله 
م�صاع���دا لبقي���ة ال�ص���وارع التي تغ�س 
بزح���ام ال�صيارات هذا م���ا جاء بر�صالة 
املواط���ن ح�ص���ن ع���اوي م���ن منطق���ة 

ال�صهداء.مع التقدير.

�صكوى من املو�صل 

ح�صام ذن���ون من املو�ص���ل يف ر�صالته 
يطال���ب اجله���ات ال�صحي���ة ب�ص���رورة 
فر����س الرقاب���ة ال�صارم���ة عل���ى املواد 
الغذائية التي يت���م تداولها يف ا�صواق 
املو�ص���ل م���ن ك���ون اغلبه���ا م���ن املواد 
الت���ي تعت���رب منتهي���ة ال�صاحي���ة مما 
يجعل ا�صتهاكها من االأمور التي ت�صر 
ب�صحة املواطن الذي يقبل على �صرائها 

ب�صبب رخ�س الثمن الذي تباع به. 

خزان ما ء املحمودية
ي�ص���ر عدد م���ن �صكن���ة ح���ي املوظفن 
يف ق�ص���اء املحمودي���ة ان خ���زان املياه 
املوج���ود يف منطقته���م وعقب �صيانته 
مبا�صرة �ص���ار ين�صح امل���اء با�صتمرار 
يتوج���ب  ثق���ب  وج���ود  يعن���ي  مم���ا 
اإ�صاحه لكن اجله���ات املخت�صة تركته 
دون معاجلة لذل���ك يطالبون ب�صرورة 
اإ�صاح���ه ملنع ه���در املياه من���ه ال�صيما 
وان���ه م�ص���در مي���اه ال�ص���رب للمنطق���ة 

..مع التقدير 

���������ص��������ك��������اوى

جمال�س املحافظات 
و�شكاواها

تطالعن���ا و�صائ���ل االع���ام املختلفة، ان البع����س من جمال�س 
املحافظ���ات ت�صكو م���ن ان اجله���ات الت�صريعي���ة املخت�صة ال 
تتي���ح له���ا فر�صة ا�ص���دار القوانن وف���ق القان���ون 21 ل�صنة 

2008 لذرائع وا�صباب ال جتدها مربرة.
كلنا يعلم ان جتربة جمال�س املحافظات جديدة على العراق، 
وان العامل���ن م���ن االع�ص���اء يف هذه املجال����س يهمهم كثرا 
االرتق���اء بواقع حمافظاتهم يف �صت���ى االأ�صعدة وال�صبل من 
خ���ال العمل وفق الية مدرو�ص���ة، اذ ان هذه املجال�س تعترب 
حكوم���ات قائمة بذاتها وان كان���ت تعتمد يف ميزانياتها على 
خزين���ة الدول���ة ولها م���ن ال�صاحي���ات ما ميكنها م���ن العمل 
بحري���ة وا�صعة لكي تثبت للمواطن الذي اختارها بانها اها 

الختياره.
م���ا نعلم���ه ان هذه املجال����س ال ميكن لها  االت���كال على هبات 
الدول���ة ، بل اأي�ص���ًا ان تعمل على اإيجاد م���وارد مالية اخرى 
ميك���ن ان جتعل منه���ا اكرث ا�صتقالية وبالت���ايل اكرث فعالية 
ملواطنيه���ا الذي���ن ه���م االن باأم����س احلاج���ة اىل ت�صريع���ات 
وقوانن �صامنة حلياة م�صتق���رة با معاناة من قلة مورد او 

من رداءة  بيئة ميكن ان ت�صر بال�صحة العامة .
ه���ذه املجال�س يتوجب ان تن���ربي من االن الحداث ما ينتظر 
منه���ا يف تن�صي���ط احلي���اة ب���كل مفا�صله���ا يف مناطقهم، لكي 

يثبتوا انهم االقرب للمواطن واالحر�س على م�صاحله .
ه���ذا االمر ال يت���م اال  من خ���ال العمل على ا�ص���دار قوانن، 
وت�صريع���ات تام�س احلي���اة ومتطلباتها، ال ان تويل ظهرها 
للمواط���ن وتبحث عما ي���اءم منطلقات حزبي���ة تاخذ جانب 
االعتب���ارات ال�صخ�صي���ة ال ل�ص���يء اأال الإر�ص���اء م���ن جتده���م 
موؤثري���ن على ال�صاحة الت���ي يعملون و�صطه���ا .لذلك ال تعر 
للمواطن االأهمية مثلما تعرها لهوؤالء ،جتند نف�صها وجتتهد 
يف البح���ث عم���ا ير�صيه���م ه���م، وان عملت عل���ى ت�صريع فا 
يع���دو العم���ل على تفعيل )قانون من���ع الب�صاق ( او )ممنوع 

ال�صر بعك�س االجتاه(
املنتظ���ر منه���ا ان تكاف���ح يف تفعي���ل قوان���ن نظاف���ة البيئ���ة 
ومكافح���ة الفق���ر وتفعيل قوان���ن ال�صرائب الت���ي ميكن ان 
ت�صكل موردا مهما الإن�صاء طريق او اقامة �صكن ملن حرموا من 
دار ال�صك���ن .قانون ال�صرائب لي�س من ال�صهل احل�صول على 
اإق���راره ما مل يك���ن خا�صعا لدرا�ص���ات واآراء خرباء وفر�صها 
عل���ى جهات بعد التاأكد من اأرب���اح م�صتثمر او �صاحب �صركة 
ا�صتط���اع ان يجن���ي ارباح���ا طائلة م���ن اإنتاج���ه والذي نحن 
بحاج���ة اإلي���ه ، ولكن���ه ال يلتف���ت للمدين���ة او املحافظ���ة التي 
احت�صنت���ه واقبل املواطن فيها على �صراء منتجاته باالأ�صعار 
التي حددها، فا ي�صاهم ولو من باب امل�صاهمة االإن�صانية يف 
اقام���ة عمل خري او التربع جلمعي���ة خرية مببلغ ب�صيط . 
نقول ذلك ونح���ن ن�صمع ونقراأ عن ا�صحاب �صركات واأثرياء 
يف بع����س بلدان العامل  رمب���ا تربعوا بن�صب من ثرواتهم قد 
ال ي�صدقها القارئ  يف �صبيل اقامة منتدى او منح م�صاعدات 
ل�صريحة بحاج���ة اىل مد يد العيون ولكن عندنا ال ن�صمع عن 

ذلك بينما اأثريائنا ال عد لهم وال ح�صر.

ن����اف����ذة امل���واط���ن

عبدالزهرة املن�صداوي
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اىل / جريدة املدى الغراء 
م/ اجابة 

حتية طيبة 
ن�صرت جريدتكم بعددها )1706(ال�صادر 
بعن���وان  مو�صوع���ا   2010/1/24 يف 
)الرع���ي يف املدن( ن���ود تو�صيح ما جاء 
فيه: تقوم دائرة بلدية االعظمية التابعة 
الأمانة بغ���داد مبتابعة منع هذه الظاهرة 
�صم���ن الرقع���ة اجلغرافي���ة التابع���ة لها. 

�صاكرين تعاونكم ..مع التقدير.

اىل / جريدة املدى الغراء 
م/ اجابة 

)1706( بعدده���ا  جريدتك���م  ن�ص���رت 
2010/1/24مو�صوع���ا  يف  ال�ص���ادر 
بعنوان )الرع���ي يف املدن(نود تو�صيح 

ما جاء فيه :
دائرة بلدية الكرادة التابعة المانة بغداد 
م�صتمرة مبتابعة هذه الظاهرة واإزالتها 
القانوني���ة  االإج���راءات  كاف���ة  واتخ���اذ 
الرادع���ة بح���ق املخالف���ن ل�صم���ان عدم 
الع���ودة اليه���ا. �صاكرين تعاونك���م ..مع 

التقدير.

اىل / جريدة املدى الغراء 
م/ اجابة 

ن�صرت جريدتكم بعددها )1706(ال�صادر 
بعن���وان  2010/1/24مو�صوع���ا  يف 
)الرع���ي يف املدن( ن���ود تو�صيح ما جاء 

فيه: قامت بلدي���ة ال�صدر االأوىل التابعة 
الأمان���ة بغ���داد باإج���راء حم���ات كث���رة 
ملعاجل���ة واإزال���ة ظاهرة الرع���ي والذبح 
الع�صوائ���ي �صم���ن رقعته���ا اجلغرافي���ة 
باال�صاف���ة اىل منا�صدة الدوائر ال�صحية 
للتعاون معها الإزال���ة هكذا خمالفات الن 
اجله���د الذات���ي ال���ذي تق���وم ب���ه البلدية 
وح���ده ال يكف���ي دون م���وؤازرة اجله���ات 
باملو�ص���وع.  العاق���ة  ذات  االأخ���رى 

�صاكرين تعاونكم ...مع التقدير.

اىل / جريدة املدى الغراء 
م/ اجابة 

)1706( بعدده���ا  جريدتك���م  ن�ص���رت 
2010/1/24مو�صوع���ا  يف  ال�ص���ادر 
بعنوان )الرع���ي يف املدن (نود تو�صيح 

ما جاء فيه :
ثم���ة ن�صاط خدمي تقوم ب���ه بلدية دائرة 
الكاظمي���ة التابع���ة الأمان���ة بغ���داد وعلى 
العم���وم الرقع���ة اجلغرافي���ة التابعة لها 

وميكن تلخي�صه باالتي :
فيما يتعل���ق برفع التج���اوزات فالدائرة 
م�صتم���رة بهذا االجت���اه وتعمل على رفع 
كل ا�ص���كال التج���اوزات الإدراكها اأن هذه 
الظاهرة متثل ال���ذوق العام وتوؤثر على 
جمالية املدينة ا�صافة اىل كونها جتاوزا 
على املل���ك العام. �صاكرين تعاونكم ..مع 

التقدير.

اىل / جريدة املدى الغراء 
م/ اجابة 

)1701 بعدده����ا  جريدتك����م  ن�ص����رت 
ال�ص����ادر يف 2010/1/28 مو�صوع����ا 
بعن����وان )اىل امانة بغ����داد رجاء (نود 

تو�صيح ما جاء فيه :
اجل�صر الرابط بن منطقتي اخل�صراء 
وحي اجلامع����ة تعر�س لع����دة عمليات 
ارهابي����ة وه����و مغل����ق حالي����ا م����ن قبل 
الق����وات االمني����ة املتواجدة هن����اك اما 
الطري����ق االخر فه����و ال�ص����ارع الرئي�س 
)اخل����ط ال�صري����ع (الذي مت����ت �صيانته 
من قبل دائ����رة امل�صاريع التابعة المانة 
بغ����داد ..اما بخ�صو�س �ص����ارع ال�صيخ 
�ص����اري ف����ان بلدي����ة املن�ص����ور التابعة 
المانة بغداد تقوم بعدة عمليات خدمية 
لغر�����س ا�ص����اح امل�صكات في����ه وفيما 
يتعلق مبنطقة حي اخل�صراء التي تقع 
�صم����ن املحلة )637-635(ف����ان ازقتها 
ت�صكو من امل�ص����كات اخلدمية املتعلقة 
بالتبليط ب�صبب االعمال التي تقوم بها 
)�صرك����ة �صحار (و�صوف تتم معاجلتها 
يف القريب العاجل. �صاكرين تعاونكم.

مع التقدير.

حكيم عبد الزهرة ح�صن 
مدير عام دائرة العالقات 
واالعالم 
امانة بغداد

واج��اب��ات ردود 

ق�شاء القرنة مقومات مدينة مل ت�شتغل بعد

)1762( بعدده���ا  امل���دى  جري���دة  ن�ص���رت 
االثن���ن 2006/4/5 خ���ربا �صحفيا ين�س 
لتج���ارة  العام���ة  ال�صرك���ة  )موافق���ة  عل���ى 
ال�صي���ارات واملكائ���ن( من اإعف���اء املتقدمن 
ل�صراء �صيارة ن���وع )هيونداي(عرب قر�س 
م�ص���ريف م���ن ت�صقي���ط �صيارة قدمي���ة عند 
ت�صجي���ل املركب���ة وقد ج���اء ه���ذا ا�صتجابة 
ملخاطب���ات جلن���ة التخطي���ط ال�صرتاتيجي 

يف جمل�س حمافظة ذي قار .
ولق���د ا�صارت جريدة املدى بذلك اىل كتابنا 
ذي العدد /1114يف 2010/2/17والذي 
يفي���د ب�صم���ول املتقدم���ن للح�ص���ول عل���ى 
�صي���ارات هيون���داي باالإعف���اء م���ن كب����س 
وت�صقي���ط �صي���ارة قدمي���ة مقاب���ل ا�صتراد 
اأ�صب���ح  امل�ص���روع  وان  جدي���دة  �صي���ارة 
متكاما لفتح باب الت�صجيل بعد ان ام�صت 
اللجن���ة عدة �صهور باإج���راء مفاو�صات مع 
ال�صركة العامة لتجارة ال�صيارات واملكائن 
وم�ص���رف الرافدي���ن و�صرك���ة هي���و ن���داي 
وح�صل���ت املوافق���ات االأولية عل���ى جتهيز 

)6000(�صيارة وفق االلية املذكورة .
ان تعقيبنا على ما ورد اعاه ال يتعدى بان 
هن���اك خلط باالأوراق من قبل جريدة املدى 
)اذ ال توج���د مفاو�صات م�صبقة وكل ما يف 

االمر ان هناك خماطبات جرت بن م�صرف 
الرافدي���ن بكتاب���ه 264يف 1/21/ 2010 
ومكت���ب ال�صي���د حماف���ظ ذي ق���ار ون�صخة 
م���ن ه���ذا الكتاب موجه���ة ل�صركتن���ا والذي 
عل���ى اث���ره مت اأجابتن���ا مل�ص���رف الرافدين 
الع���دد1114يف 2010/2/17   بكتابنا ذو 
واملن���وه عن���ه يف جري���دة امل���دى والذي ال 
يتعدى فحوى الكت���اب عن ان �صركتنا غر 
م�صمول���ة بت�صقيط رقم م���روري وكان هذا 
فعا قب���ل �صدور قرار جمل�س الوزراء رقم 
121بتاريخ 2010/3/16ب�صمول �صركتنا 
بالتق�صيط امل���روري )الق���رار ي�صبح نافذا 
من تاري���خ 2010/6/1املهم يف املو�صوع 
ان خماطباتن���ا اع���اه مل ول���ن ت�صر اىل اي 
نوع من انواع ال�صيارات كما ادعت جريدة 
امل���دى ب���ان ال�صي���ارة م���ن ن���وع هيونداي 
ونح���ن ال نعرف كيف ميك���ن لهذه اجلريدة 
ان ت���روج لنوع معن م���ن ال�صيارات بدون 
ان ت�صتن���د اىل خماطب���ات ر�صمي���ة موثقة. 
للتف�ص���ل باالط���اع وطل���ب ن�ص���ر التنويه 

اأعاه.

وزارة التجارة
ال�صركة العامة لتجارة ال�صيارات     

تنويه من وزارة التجارة


