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القانون لتفادي الفو�ضى

بغداد /وائل نعمة
يقول املعني����ون بال�ش�����أن الرتبوي بانها
�ص����حية و�ض����رورية  ،و�أنه����ا �س����جلت
خالل ال�س����نوات الأخرية معدالت جناح
عالي����ة ،.فيما ينتق����د البع�����ض �أهلية تلك
املدار�س وال�ضوابط املحددة لال�ستثمار
يف قطاع التعليم ودور الرقابة فيه.
خال����د كناين حمام����ي يق����ول :ان ظاهرة
التعلي����م اخلا�����ص ظاه����رة ح�ض����ارية
ناجح����ة وق����د اثبتت جناحه����ا يف جميع
ال����دول الأوربي����ة بالإ�ض����افة اىل بع�����ض
ال����دول العربي����ة املتط����ورة ،وي�ض����يف :
يل جترب����ة مع املدار�����س االهلية فبعد ان
نقل����ت ابنائي م����ن مدار�س����هم احلكومية
اىل االهلية حت�س����ن م�ستواهم الدرا�سي

���������ش��������ك��������اوى
حي الب�ساتني ..طلب
يدعو املواطنون يف حي الب�س ��اتني اىل �ضرورة
التفات امل�س�ؤولني يف امانة بغداد اىل حيهم الذي
تعرى ال�شارع الرئي�سي فيه من الطبقة اال�سفلتية
نتيج ��ة الزخم امل ��روري ال ��ذي جاء نتيج ��ة قيام
اجهزة االمانة مب�شاريع املج�سرات وتنفيذها يف
منطقة ال�ش ��عب ما جعله الطريق ال�س ��الك الوحيد
يف املنطقة وهم ياملون يف ان ي�ستجاب طلبهم.
معهد دينا ومنحة رئي�س الوزراء
معه ��د دين ��ا االيوائ ��ي يرعى عددا م ��ن املواطنني
م ��ن ذوي االحتياجات اخلا�ص ��ة و�س ��بق لرئي�س
ال ��وزراء ان ت�ب�رع مببل ��غ م ��ايل له ��ذا املعهد من
اج ��ل تقدمي امل�س ��اعدات مل ��ن ي�ؤويه ��م ولكن رغم
مراجعات املعهد لديوان رئا�س ��ة جمل�س الوزراء
اال ان مدي ��رة احل�س ��ابات في ��ه متانع يف �ص ��رف
املبلغ.
لذل ��ك يطال ��ب املعه ��د دي ��وان رئا�س ��ة ال ��وزراء
ب�ض ��رورة �ص ��رف املبلغ من خالل االيعاز ملديرة
احل�سابات ..مع التقدير
خريجو الكليات العلمية وفر�ص
التوظيف
ي�ش ��كو املواط ��ن حترير كاظ ��م عبا�س م ��ن مدينة

املدار�س االهلية �ضرورة ولكن بحاجة اىل �ضوابط
تثري االنتباه هذه االيام الكثري من الالفتات التي تعلن عن افتتاح مدار�س اهلية جديدة  ،تظهر مع
كل بداية عام درا�سي جديد .هذا مع تزايد م�شكلة ت�ضخم اعداد الطالب نتيجة النق�ص احلا�صل يف
عدد االبنية املدر�سية وقلة التخ�صي�صات املالية املمنوحة لقطاع الرتبية.
بع�ض االراء تذهب اىل القول ان املدار�س االهلية تقلل من حالة االختناقات يف املدار�س ،بينما هناك
اراء تعرب عن القلق من هذه الظاهرة.

عبد الزهرة املن�شداوي
يف عالوي جميلة وهي كما معروف �س ��وق يعج باملتب�ضعني
والأ�س ��واق التجارية العامرة ب�ش ��تى انواع ال�س ��لع ،ا�ضافة
اىل باعة يتخذون من امل�س ��احات الفارغة مكانا ملزاولة مهنة
البيع وال�ش ��راء فيجعلون (العالوي)غري منتظمة ال�صفوف
ي�ص ��عب على �صاحب ال�سيارة وامل�شاة اجتياز دهاليزها .اي
ان هن ��اك نوعا من الفو�ض ��ى التي يجب ان تتداركها اجلهات
املعني ��ة من ِاج ��ل خلق نظام و�س ��هولة اج ��راء عمليات البيع
وال�ش ��راء لط ��ريف املعادلة.عالوي جميلة الت ��ي ذكرناها تقع
�ش ��رقي العا�ص ��مة بغداد باال�ض ��افة اىل كونها �سوقا مزدحما
،م ��ن ميزات ��ه الفو�ض ��ى ،ولك ��ن م ��ع ذلك جت ��د في ��ه نوعا من
النظام!.
كن ��ت يف حديث مع اح ��د حمايل عالوي جميلة يف �س ��يارة
نقل عامة ،تطرقنا فيه اىل االجر الذي يتقا�ض ��اه احلمال عن
حمولته وامل�شقة ايل تعاين منها �شريحة ه�ؤالء النا�س الذين
يبذلون جهدا ع�ض ��ليا كبريا يف �س ��بيل احل�صول على االجر
م ��ن اجل اعالة من يعيلون .نبهني اىل ان �ش ��ريحة احلمالني
لها نظامها اي�ض ��ا اذ بدون النظام يتحول عملها يف ال�س ��وق
اىل �صراع قد ي�ؤدي اىل ن�شوب م�شاكل وتطاحن فيما بينها.
ذك ��ر يل حمدثي من حمايل عالوي جميلة بالقول :حني تاتي
احلمولة وتدخل ال�س ��وق بوا�س ��طة �س ��يارة يك ��ون التناف�س
على ا�ش ��ده ما ب�ي�ن العاملني من اجل تفريغه ��ا وقب�ض االجر
فن�ش� ��أت عن ذلك م�شاكل  ،وقامت معارك وا�شتباكات بااليدي
ورمبا تدخلت الع�شرية يف ف�ض نزاعات (عالوي ) جميلة .
لذل ��ك اتفقت هذه ال�ش ��ريحة على(ترتيب) ونظام قلل من ذلك
.ه ��ذا النظ ��ام كما ذك ��ره يل املتح ��دث اعطى اولوي ��ة تفريغ
احلمولة للحمالني ا�ص ��حاب العوائل الكبرية ،ومن ثم يليهم
كبار ال�س ��ن من فقدوا ا�س ��باب الو�ص ��ول للوظيفة احلكومية
ل�سبب او اخر .
يف ه ��ذه العالوي التي قلنا عنها ب�أن الفو�ض ��ى فيها �ش ��ائعة
جن ��د هناك من وجد احلاجة اىل القانون ،واىل االليات التي
ميك ��ن ان ال تغمط حق االخر وتعطيه الفر�ص ��ة ليعيل عائلته
وي�سد متطلباتها.
يف وزاراتنا وم�ؤ�س�س ��اتنا ال تزال الفو�ض ��ى �س ��يدة املوقف
بالن�س ��بة ال�ش ��غال الوظال ��ف .وال نعتق ��د �أن هن ��اك ني ��ة او
حت ��رك ًا نحو ايجاد الية ولو بقدر االلية املعتمدة يف (عالوي
جميلة)  .الوظيفة وا�ش ��غالها يف كثري من الوزارات ما زالت
حمكوم ��ة با�ش ��خا�ص يعتربونه ��ا �س ��لعة ال ��ت اليه ��م بحكم
ال اح ��د يع ��رف كنه ��ه .و لهم ان يعر�ض ��وها للبي ��ع بدواعي
هيمنتهم على امل�ؤ�س�س ��ات احلكومية وبع�ض الوزارات التي
جريوه ��ا ل�ص ��احلهم وه ��م جاه ��دون يف هذه التج ��ارة غري
ال�شرعية والتي ا�ضرت كثريا باملواطن �سواء بفقدان فر�صة
التوظيف ،او من كون الذين ا�س ��ندت اليهم الوظائف لي�سوا
على تلك االهلية التي ميكن من خاللها خدمة املواطن.
على ا�ص ��حاب الق ��رار يف الدول ��ة ان يعي ��دوا النظر يف هذا
اجلان ��ب وان ي�س ��تعيدوا جترب ��ة (جمل�س اخلدم ��ة املدنية)
الذي كان يف حينه �ص ��مام االمان يف �شغل الوظائف ويعتمد
على ثوابت ال تطالها ال�شكوك حني يعمد اىل التفا�ضل ما بني
املتقدمني لنيل الوظيفة على اخلربة وال�شهادة واال�ستحقاق
املهني .وحني يت�س ��اوى املتقدمون يف امل�ؤهالت ف�أنه ي�ضطر
اىل اجراء اختبار للمتقدمني .
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ب�شكل ملحوظ وهذا م�ؤ�شر وا�ضح على
ان التعلي����م اخلا�����ص اف�ض����ل بكث��ي�ر من
التعليم العام.
ويق����ول مطر �س����عيد موظ����ف يف وزارة
املالي����ة :زي����ادة ع����دد املدار�����س الأهلي����ة
اثرت ب�شكل �سلبي على م�ستوى التعليم
يف املدار�����س احلكومي����ة  ،مو�ض����حا ان
اغلب الكفاءات التدري�سية تبذل ع�صارة
جهدها يف التعليم الأهلي.
�أم����ا فالح �س����ليم وه����و اب لثالث����ة طالب
فيقول :الو�ض����ع املادي الي�س����مح يل ب�أن
ادخ����ل ابنائي يف مدار�����س اهلية  ،االمر
ال����ذي جع����ل م�س����تواهم العلم����ي يتدنى
ب�شكل كبري.
يف ح��ي�ن ان املواط����ن ( ك����رمي) ويعم����ل
مدر�س����ا يق����ول ان هناك مدار�����س ثانوية

اهلية فيها �س����ت غ����رف ولي�س فيها حتى
غرف����ة مدي����ر ،منتق����دا يف الوقت نف�س����ه
بع�����ض املدار�����س التي تفت����ح يف العطلة
ال�ص����يفية دورات تقوية� ،أي �إنها درو�س
خ�صو�صية من اجل جني �أموال �إ�ضافية
م����ن الطلبة .ويدع����و �إىل اال�س����تفادة من
جترب����ة التعليم االهلي يف دول اجلوار،
اذ ان هن����اك م�ؤ�س�س����ات تربوية خا�ص����ة
تقدم خدمات تعليمية راقية.
ب����رر املواط����ن (عل����ي ولي����د) طال����ب يف
املرحلة اخلام�س����ة االع����دادي يف احدى
املدار�س االهلية يف بغداد �سبب اختياره
هذه املدر�سة ب�أنه لكي ال يحتاج مراجعة
الدرو�����س يف البي����ت! ،وان اال�س����لوب
املتب����ع يف التدري�����س �س����ل�س ونقدر على
فهم����ه واملعلمة تعمل عل����ى اعادة الدر�س

اىل الط��ل�اب ليت����اح ا�س����تيعابه ب�ش����كل
ممت����از والبناية جميلة ونظيفة( .فاطمة
�س����تار) طالب����ة يف املرحل����ة الثالث����ة م����ن
الدرا�س����ة املتو�س����طة تق����ول :جترب����ة
املدار�����س االهلي����ة جي����دة ،املعلمة تعطي
احلق يف امل�ش����اركة واملناق�ش����ة ،وتعمل
على بناء وتكوين ال�شخ�صية.
يق����ول املدي����ر الع����ام لرتبي����ة الر�ص����افة
الثاني����ة احمد بندر ع����ن ظاهرة املدار�س
اخلا�ص����ة :نتمنى ان تنت�شر ولكن �ضمن
قانون و�ض����وابط معينة  ،فهذه املدار�س
االن لديه����ا اج����ازة عم����ل ولك����ن دون
�ض����وابط بالن�س����بة لالق�س����اط واالموال
الت����ي يتقا�ض����ونها م����ن الطال����ب مقاب����ل
درا�سته  ،فالتقديرات كيفية.
باملقابل اك����د ان التدري�س فيها له فوائد

اوله����ا التقلي����ل م����ن ال�ض����غط احلا�ص����ل
على املدار�س احلكومية ،باال�ض����افة اىل
ا�س����تقطابها مدر�س��ي�ن كفوئ��ي�ن وذوي
خ��ب�رة كبرية الن معظمهم من املدر�س��ي�ن
املتقاعدين . ،
وم����ن جه����ة اخرى ع��ب�ر عن اهمي����ة هذه
املدار�����س ب�س����بب الزخ����م احلا�ص����ل
يف املدار�����س العراقي����ة ولذل����ك لقل����ة
التخ�صي�ص����ات ل����وزارة الرتبي����ة والتي
ق����د تك����ون  % 2.7م����ن امليزاني����ة العام����ة
للدول����ة وه����ذا غري متنا�س����ب م����ع اهمية
هذا القطاع والذي يحظ����ى ب�أهمية اكرب
ودع����م اك��ث�ر يف دول جم����اورة فمثال يف
ال�س����عودية ي�أخذ قطاع الرتبية  %25من
امليزاني����ة ،واعرب عن حاجة العراق اىل
مدار�س كثرية.

ردود واجــــابــات
ال�ص ��در يف بغ ��داد م ��ن قل ��ة فر� ��ص التوظي ��ف
خلريجي كليات العلوم وخا�ص ��ة الكيمياء ويذكر
يف ر�س ��الته ب�أنه يعاين من البطالة ومنذ تخرجه
ع ��ام  2005ولذل ��ك يطال ��ب بالنظ ��ر يف م�ش ��كلة
معاناة خريجي الكليات العلمية الذين ا�ض ��طروا
للعم ��ل يف اعمال العالقة لها بدرا�س ��تهم ويطالب
اجله ��ات املعني ��ة خا�ص ��ة وزارة التعلي ��م العايل
ووزارة النفط بايجاد حل لهذه امل�شكلة ....
انارة �ضعيفة
املواطن �سامل عبد النبي من منطقة احلي الر�آ�سي
يف بغداد يلفت نظر دائرة كهرباء مدينة ال�ص ��در
اىل ان اخلالي ��ا الكهربائي ��ة الت ��ي تنري ال�ش ��ارع
املحاذي للحي الر�آ�س ��ي �ض ��عيفة االن ��ارة ويدعو
اىل زيادة �شدة ال�ضوء املنبعث ال�سيما وانها تنري
�شارع يعترب من ال�شوارع املهمة واحليوية .
الرعاية االجتماعية واالرامل
عدة �ش ��كاوى و�صلت ال�ص ��فحة من مواطنات يف
مدينة االعظمية ي�ش ��كون فيها من ان دائرة �شبكة
الرعاي ��ا االجتماعية اهملت العدي ��د من الطلبات
له ��ن ويطال�ب�ن بالت�س ��ريع يف اجنازه ��ا ال�س ��يما
وه ��ن من �ش ��ريحة حتت ��اج اىل التفه ��م والرعاية
االن�سانية اكرث من غريها .

اىل جريدةاملدى الغراء
م /اجابة
نهديكم حتياتنا...
ا�شارة اىل ما ن�شرته جريدتكم الزاهرة
بعددها  1577بتاري ��خ2009/8/10
حتت عن ��وان ( اق�ت�راح اعتم ��اد خطة
قب ��ول جديدة يف اجلامعات تتنا�س ��ب
م ��ع حاج ��ة املجتمع  :جمل� ��س ذي قار
يدع ��و اىل تغي�ي�ر املناه ��ج الدرا�س ��ية
وتعدي ��ل �ض ��وابط التعي�ي�ن يف
امل�ؤ�س�س ��ات الرتبوي ��ة ) نود اعالمكم
االتي:
 -1ح�صة حمافظة ذي قار من البعثات
الدرا�س ��ية على وفق الكثافة ال�سكانية
هي ( )73بعثة للح�ص ��ول على �شهادة
املاج�س ��تري والدكت ��وراه والبورد يف
خمتلف االخت�صا�صات.
 -2بلغ عدد املر�ش ��حني اال�صالء ()43
واالحتي ��اط الذين ا�ص ��بحوا ا�ص�ل�اء
()15كما مت تر�شيح لـ ( )19مقعد ًا من
املقاعد ال�شاغرة يف البعثات الدرا�سية
بذلك ي�صبح العدد الكلي (.)77
 -3ال يزال هناك ( ) 12مقعدا �ش ��اغرا
يف جمموعه العلوم الطبية للح�صول
على �شهادة الدكتوراه مل يتم الرت�شيح
لها لعدم وجود متقدمني للفئة نف�س ��ها
واالخت�صا�ص ممن تن�سجم خلفياتهم

العلمي ��ة م ��ع التخ�ص ���ص املطل ��وب
و�س ��يتم اتخ ��اذ م ��ا يل ��زم ب�ش ��انها يف
وقت الحق.
 -4عن ��د توزي ��ع البعثات الدرا�س ��ية
مل يت ��م ا�س ��تثناء اي ��ة حمافظ ��ة م ��ن
حمافظ ��ات الع ��راق م ��ن مب ��دا الكثافة
ال�سكانية .مع االحرتام.
د� .سهام ال�شجريي
مديرة اعالم التعليم العايل
اىل جريدة املدى الغراء
م/اجابة
حتية طيبة ...
ن�ش ��رت جريدتك ��م بعدده ��ا ()1548
ال�ص ��ادر يف  2009/7/2مو�ض ��وعا
بعنوان (املحلة 745ما زالت عط�ش ��ى
)نود تو�ضيح ما جاء فيه :
بع ��د اج ��راء املعاين ��ة املوقعي ��ة عل ��ى
املحل ��ة املذك ��ورة تبني لن ��ا انها تعاين
من �ش ��حة معين ��ة ولغر�ض تاليف هذه
امل�ش ��كلة وحله ��ا ب�ص ��ورة جزئي ��ة فقد
اعدت دائرة ماء بغ ��داد التابعة المانة
ماء بغداد درا�س ��ة لغر�ض عمل ربطات
تقوية ت�ساعد يف ا�س ��تمرار ان�سيابية
املاء اىل املحلة املذكورة .
�شاكرين تعاونكم ..مع التقدير

اىل جريدة املدى الغراء
م /اجابة
حتية طيبة ...
ن�ش ��رت جريدتك ��م بعدده ��ا ()1554
ال�ص ��ادر يف  2009/7/9مو�ض ��وعا
بعن ��وان (دائ ��رة ال ��ذوق الع ��ام )نود
تو�ضيح ما جاء فيه :
هناك جلنة م�ش ��كلة ير�أ�سها مدير عام
دائرة الت�ص ��اميم ت�سمى جلنة الذوق
العام تعنى هذه اللجنة بدرا�سة ابنية
وف�ض ��اءات وكل م ��ا يتعل ��ق باملظه ��ر
الع ��ام للمدين ��ة وق ��د مت ا�س ��تحداث
�ش ��عبى لل ��ذوق الع ��ام يف كل دائ ��رة
بلدي ��ة وتك ��ون مهماتها على ال�ش ��كل
االتي :
-1مناق�ش ��ة الدرا�س ��ة املع ��دة من قبل
جلن ��ة ال�ض ��وابط لالعالن ��ات كاف ��ة
القراره ��ا واعتماده ��ا يف تنفي ��ذ
االعالنات داخل مدينة بغداد .
-2حتديد كلف ازال ��ة االعالنات التي
ت�شوه املنظر الب�صري لل�شارع.
 -3و�ض ��ع نظ ��ام متكام ��ل الظه ��ار
خ�ص ��ائ�ص عمراني ��ة متمي ��زة لبع�ض
�ش ��وارع مدينة بغ ��داد وقد مت اختيار
�شارع الكفاح لهذا الغر�ض .
�شاكرين تعاونكم ...مع التقدير

اىل جريدة املدى الغراء
م /اجابة
حتية طيبة
ن�شرت جريدتكم بعددها ()1542ال�صادر
يف  2009/6/14مو�ض ��وعا بعن ��وان
(املاء وم�شاريع امانة بغداد)نود تو�ضيح
ما جاء فيه :
لدائ ��رة ماء بغ ��داد التابعة المان ��ة بغداد
ن�ش ��اط خدمي ملحوظ ح ��ول توفري املاء
ال�ص ��الح لل�شرب وا�س ��تمرارية ان�سيابية
و�ص ��وله ل ��كل مواط ��ن بغ ��دادي رغم كل
ال�ص ��عوبات الفني ��ة وحج ��م التجاوزات
والهدر الكبري يف هذه الرثوة ..ميكن ان
نلخ�ص الن�شاطات باالتي :
فيم ��ا يخ� ��ص تنفي ��ذ االعم ��ال م ��ن قب ��ل
�ش ��ركات غ�ي�ر متخ�ص�ص ��ة ف� ��أن جمي ��ع
ال�ش ��ركات املح ��ال اليها متديد ال�ش ��بكات
تخ�ض ��ع ل�ض ��وابط الدرا�س ��ة والتحلي ��ل
م ��ن قبل جلان متخ�ص�ص ��ة ومن �ش ��روط
تلك ال�ش ��ركات هو تقدميها �أعما ًال مماثلة
منجزة .
فيم ��ا يخ�ص متدي ��د االنابي ��ب والتغليف
بالنايل ��ون وال�ت�راب الناع ��م فهن ��اك
جلن ��ة م�ش�ت�ركة م�ؤلف ��ة م ��ن دائ ��رة م ��اء
بغدادوهيئة اخلدم ��ات والدائرة البلدية
 .تراقب ه ��ذه اللجنة العمال عن كثب من
جميع النواحي الفنية واملتانة .

ا��������������ش�������������ارة

كاريكاتري .................عادل �صربي

حقق ��ت �أمان ��ة بغ ��داد ن�س ��ب �إجن ��از
متقدم ��ة يف تنفيذها لأعمال �إك�س ��اء
وتطوير �أربعة �ش ��وارع رئي�سية يف
مدينة ال�صدر
وذك ��ر املكت ��ب االعالم ��ي لأمان ��ة
بغ ��داد "�أن مالكات دائرة امل�ش ��اريع
احد ت�ش ��كيالت �أمانة بغداد وا�صلت
�أعمال �إك�س ��اء �ش ��ارع (�ص ��في الدين
احلل ��ي) �ض ��من قاطع بلدية ال�ص ��در
الثاني ��ة مبقطعي ��ه الأول وت�ض ��من
�إك�س ��اء بطبقت�ي�ن الأوىل �س ��طحية
والثاني ��ة تعديلي ��ة ب�س ��مك (� )5س ��م
�إجن ��ز منها حوايل ( )45الف م 2مع
�إك�ساء املقطع الثاين بطبقة تعديلية
من الإ�سفلت �أجنز منها ( )5000م2
.
و�أ�ض ��اف "�أن الدائ ��رة تنف ��ذ �أي�ض� � ًا
�أعم ��ال تطوي ��ر �ش ��ارع (اب ��ي ذر
الغف ��اري) حي ��ث ت�ض ��منت اك�س ��اء
بطبقة �س ��طحية مب�ساحة (� )56ألف
مرت مربع و طبقة تعديلية مب�س ��احة
(� )60ألف مرت مربع و�ص ��ب �س ��اقية
و�س ��طية وم ��د قال ��ب جانب ��ي بطول
( )9000مرت من �أ�صل الكمية الكلية
البالغة (� )11ألف مرت طول .
و�أو�ض ��ح "�أن الدائرة توا�صل �أي�ض ًا
تطوير �شارع (الر�ض ��وي) وت�ضمن
�أعمال �إك�س ��اء بالإ�س ��فلت ومد قالب
جانب ��ي وت�أهي ��ل م�ش ��بكات الأمطار
وتعلي ��ة منه ��والت ت�ص ��ريف مي ��اه
املجاري .

فيم ��ا يتعل ��ق بفحو�ص ��ات االنابي ��ب
ف ��ان جمي ��ع االنابي ��ب تخ�ض ��ع للفح� ��ص
املخت�ب�ري وت�ش ��مل انابي ��ب الدكتاي ��ل
ا�ضافة اىل انابيب االلكثني والفرل تابلت
ه ��ذا اىل جان ��ب الفحو�ص ��ات املتعلق ��ة
بح ��دل ال�س ��بي�س وهن ��اك وه ��و االهم اال
وهو فح� ��ص (الهدرو�ستاتيكي)لل�ش ��بكة
الذي يجب ان اليقل عن ()10بار ا�ض ��افة
اىل الفح� ��ص البكرتيولوج ��ي وه ��ذا
لالمرا�ض ال�صحية لغر�ض معرفة خلوها
من اجلراثيم والفايرو�سات .
اما م�ش ��اريع امل ��اء التي هي قي ��د التنفيذ
فهن ��اك العدي ��د م ��ن امل�ش ��اريع لغر� ��ض
حت�س�ي�ن �ض ��غوطات امل ��اء وخا�ص ��ة يف
جانب ��ي الك ��رخ والر�ص ��افة وتو�س ��ع ماء
الر�ش ��يد ا�ض ��افة اىل املجمعات املنت�شرة
يف كل انحاء بغداد .
وفيم ��ا يخ� ��ص املتجاوزي ��ن فهن ��اك جهد
يق ��وم عل ��ى رف ��ع كل ا�ش ��كال التجاوزات
دون ا�س ��تثناء وخا�ص ��ة عل ��ى االنابي ��ب
الناقل ��ة للماء ال�ص ��ايف وحمطات غ�س ��يل
ال�س ��يارات داخ ��ل ال�ش ��وارع العام ��ة
وغريها.
�شاكرين تعاونكم معنا...مع التقدير
حكيم عبد الزهرة ح�سن
مدير عام دائرة العالقات
واالعالم

امانة بغداد..جهود متوا�صلة
و�أو�ض ��ح �أن �أعمال التطوير �ش ��ملت
�ش ��ارع مي�س ��ان مبقطعي ��ه الأول
والث ��اين حي ��ث �ش ��مل العم ��ل فت ��ح
بوك�س ترابي وفر�ش ح�ص ��ى خابط
مب�ساحة ( )10000مرت مربع .

وكانت �أمانة بغ ��داد قد �أطلقت حملة
كربى لإك�ساء حوايل (مليوين) مرت
مربع من �شوارع مدينة بغداد بواقع
(� )100ش ��ارع رئي� ��س و�ش ��وارع
( )126حملة �سكنية .

