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يف حمافظة كربالء..

البريوقراطيـة حجـر عثـرة امـام تطويـر العمليـة الرتبويـة

حجاب جمل�س
حمافظة ذي قار !
عبد الزهرة املن�شداوي
يفرت� ��ض يف اي جمل� ��س حمافظ ��ة ان تك ��ون لدي ��ه اولويات
وبرام ��ج ت�ص ��ب يف خدم ��ة املواط ��ن ،وجتعل ��ه يث ��ق يف من
�ص ��وت له ليعك�س ال�ص ��حاب( احلل والعقد) ،م ��ا يعانيه وما
يقا�سيه يف جوانب حياته املتعددة .ازمة ال�سكان ،والبطالة،
و�ش ��حة املي ��اه ،وارتف ��اع اج ��ور النق ��ل ،وزي ��ادة اال�س ��عار،
وتف�شي الف�ساد ،والر�شوة نعتقد ب�أنها من االمور التي يجب
ان توليها جمال�س املحافظ ��ات املنتخبة اهتمامها ال ان تركز
جهودها على مقوالت وتوجهات ي�شك الكثري يف م�صداقيتها
.
جمل�س حمافظة ذي قار على �س ��بيل املثال ال احل�ص ��ر انتظر
من ��ه املواطن الكثري يف جمال اخلدم ��ات والزراعة والبطالة
لكن ��ه خرج عليه بتو�ص ��يات بعيدة كل البع ��د عما يتطلع اليه
هذا .
ال نعتق ��د ب� ��أن هناك حمافظة اك�ث�ر حاجة م ��ن حمافظة ذي
ق ��ار اىل برامج واليات تدفع بها نحو افاق جديدة من نوعية
اخلدمات واقامة امل�شاريع وتفعيل القطاع الزراعي الذي مير
بف�ت�رات ميكن و�ص ��فها بالكارثية ومع ذلك ف� ��أن هذا املجل�س
املنتخب ي�ضع معاناة املواطن وراءه ليخرج لنا بت�صريحات
تدع ��و اىل فر�ض احلجاب عل ��ى طالبات املدار� ��س ,وال نعلم
فيم ��ا يخبئ ��ه لنا امل�س ��تقبل فقد يق ��رر على مواطني ��ه ارتداء
اجلبة والقفطان رمبا !
ب�أعتقادنا ان مثل هذه الدعوات ال تعرب اال عن خواء و�ضيق
افق وعدم تفهم ملجرى احلياة التي ت�سري نحو احلرية وحق
االختيار قدما.
كنا ن�أمل من جمل�س اية حمافظة كانت �س ��واء يف ذي قار او
بغ ��داد او نينوى ان ياخذ على عاتقه تبني اجلانب الرتبوي
الذي ن�ش ��كو من تدين م�س ��تواه قيا�س ��ا بدول اجلوار فيعمد
اىل املطالبة مبخترب للمدر�س ��ة واعانة للطلبة وزجاج ل�صف
درا�س ��ي تعبث به رياح ال�شتاء الباردة وان�شاء مدر�سة مبنية
بالطابوق بد ًال من مدر�سة الطني .
يا ترى هل طالب هذا املجل�س العتيد من قبل بجهاز كمبيوتر
لتعليم الطالب ��ات يف حمافظته ونحن نعلم ان الدول يف هذا
امل�ض ��مار قد ك�س ��رت قلم اخل�ش ��ب منذ عهود طويلة و�صارت
تتعام ��ل بح ��رف التقنية العلمية امل�ش ��كل بخط ��وط اللغة من
خ ��ط الرقعة وحتى اخلط الكويف ،او هل طالب هذا املجل�س
بااللتف ��ات اىل طالب ��ة عز عليها �ش ��راء كتاب علم ��ي او ادبي
او مع ��ريف فتك ��رم واهداه لها ليزيد يف ثقافتها وير�س ��خ من
معلوماته ��ا يف جم ��ال العلم او االدب؟ هل زار احد اع�ض ��ائه
مدر�س ��ة ك�س ��ر زجاج نوافذها و�س ��ارع اىل رفع تو�ص ��ية من
اجل ا�ستبدال الزجاج املك�سور.
يف جم ��ال التعليم والرتبية يج ��ب ان نراعي ما يلقن للطالب
من معارف ت�ص ��ب يف خدمة املجتمع والفرد معا ال ان نلتفت
اىل ق�شور االمور التي ال تقدم وال ت�ؤخر.
ان با�س ��تطاعة اي ��ة جماعة متتلك و�س ��ائل الفر�ض الق�س ��ري
ان حت ��دد ن ��وع و�ش ��كل املجتم ��ع ال ��ذي تعي� ��ش يف و�س ��طه
ولكنن ��ا يج ��ب ان نفه ��م ب�أننا غادرن ��ا هذا املربع ال�ض ��يق من
االوام ��ر والنواهي وبال رجعة .ما نريد الو�ص ��ول اليه ومن
خ�ل�ال جمل�س هذه املحافظ ��ة التي �ش ��رعت قوانني احلجاب
واملحجبات يت�ضح ان هناك مناطق ا�ستغلها البع�ض لفر�ض
ايديولوجيت ��ه فيها على االخرين رغ ��م االنف واال اي قانون
او د�س ��تور حت ��م على الطالبات ارتداء احلجاب؟! او لي�س ��ت
وزارة الرتبي ��ة هي االوىل بالطالبة م ��ن جمل�س املحافظة؟!
نح ��ن يف جمتم ��ع يقدر امل ��ر�أة حق قدره ��ا ومنذ زم ��ن بعيد
ولي�س يف زمن جمال�س املحافظات .

عد رئي�س جلنة التعليم
يف جمل�س حمافظة كربالء
الدكتور علي عبد الفتاح
احل�سناوي ،واقع التعليم
يف املحافظة ب�أنه واقع مزر
ويحتاج �إىل رعاية واهتمام
جدي من قبل احلكومة
املركزية والوزارة ،لنقله من
حاله الراهنة �إىل حال �آخر،
ومنها الإ�سراع ببناء املدار�س
ومعاقبة املقاولني وال�شركات
التي مل تنجز �أعمالها يف الوقت
املحدد،

كربالء /املدى

..فيم ��ا طال ��ب مدير التعلي ��م العام يف
مديري ��ة تربي ��ة كرب�ل�اء ج ��واد مهدي
مبنح �صالحيات �أو�س ��ع �إىل مديريات
الرتبي ��ة يف املحافظ ��ات كيم ��ا ي�ص ��ار
اىل تطوي ��ر الواق ��ع التعليم ��ي يف
املحافظات،م�ؤك ��دا ان ال ��وزارة تعيق
عمل املديريات م ��ن خالل حتكمها بكل
�ش ��يء يخ� ��ص عم ��ل املديري ��ات داخل
املحافظ ��ات .و�أ�ض ��اف الدكت ��ور عل ��ي
احل�س ��ناوي :ينبغ ��ي عل ��ى احلكوم ��ة
املركزي ��ة واملحلي ��ة ووزارة الرتبي ��ة
العم ��ل على بناء عدد �أكرب من املدار�س

ق�ضية للمناق�شة
احمد نوفل

يف املحافظ ��ة الن هن ��اك انفجارا هائال
يف �أع ��داد الطلبة ،يقابله ��ا �أعداد قليلة
م ��ن البناي ��ات و�ص ��فوف �ض ��يقة مل
تتو�س ��ع منذ ع�ش ��رات ال�سنني�،إ�ض ��افة
�إىل قلة التخ�صي�صات املالية املخ�ص�صة
لبناء املدار� ��س مقابل �أموال تهدر على
ترميم مدار� ��س مل تنجز ،حتى مع بدء
العام الدرا�س ��ي اجلديد..و�أكد ان على
اجلمي ��ع �أن ي ��ويل احلق ��ل التعليم ��ي
عناي ��ة فائق ��ة ،وان يهت ��م اجلمي ��ع
بالتعليم االبتدائي كون ��ه قاعدة الهرم
التي تو�ص ��ل �إىل القم ��ة التعليمية يف
اجلامعات واملعاهد وكذلك الدرا�س ��ات

وزارات ومـــــــواطـــــنـــــون

ل�ص ��عوبة احلي ��اة ومتطلباته ��ا ي�س ��ارع اك�ث�ر
ال�ش ��باب العراقي لالنخراط يف �سلكي ال�شرطة
واجلي�ش من اجل احل�صول على الوظيفة ومن
ثم املورد ال�شهري الذي ميكن بوا�سطته من �سد
احتياجات هذه املتطلبات.
العديد من املتطوعني� ،س ��واء بالن�س ��بة لوزارة
الداخلي ��ة او الدف ��اع ،يج ��دون انف�س ��هم وه ��م
يدورون يف حلقة مفرغة من املراجعات لدوائر
هاتني الوزارتني.
�أ�ش ��هر عدي ��دة ام�ض ��وها وه ��م ي�أمل ��ون ولك ��ن

البع�ض منهم مني بخيب ��ة امل واملال الذي كان
بحوزته بعرثه ما بني الرواح واملجيء بني هذا
وذاك .احدهم ذكر انه وبعد �سنة من االمال التي
علقها على االنتماء اىل احدى هاتني الوزارتني
وج ��د م ��ن ي�أخذ بي ��ده اىل اح ��دى الدوائر ذات
العالق ��ة يف اح ��دى هات�ي�ن الوزارت�ي�ن وعندما
ا�ستف�س ��ر من (ما�س ��ك ال�س ��جالت )ق ��ام االخري
بتقليب �ص ��فحات ال�سجل ال�ض ��خم الذي امامه
ولكنه عندما و�ص ��ل لل�ص ��فحة التي حتوي على
احلرف االبجدي من اال�س ��م طواها ورفع ر�أ�سه
ليذكر له ان اال�سم ال وجود له.

ينا�شدون وزارة الكهرباء
عدد من �أهايل منطقة حي ال�س ��فري ينا�ش ��دون وزارة
الكهرب ��اء م ��د الأعم ��دة الكهربائي ��ة التي �س ��بق وان
قام ��وا بتثبيته ��ا يف اج ��زاء من احلي وترك ��وا بقية

املرافق للباحث عن م�ص�ي�ر التعيني ا�ستطاع ان
يلحظ وجود اال�س ��م �ض ��من اال�س ��ماءوبطريقة
ذكية ك�ش ��ف عن ال�ص ��فحة لي�ض ��ع ا�ص ��بعه على
اال�س ��م م ��دار البح ��ث م ��ع وج ��ود توقي ��ع امام
م�ستلم للراتب ال�ش ��هري الذي ي�صرف وي�ستلم
م ��ن الغري !!.فم ��ا كان منه غري املب ��ادرة بالقول
لهذا امل�س� ��ؤول اليهمهما الرواتب امل�ستلمة بقدر
اهمية ان امر التعيني قد �ص ��در وان هناك راتب ًا
م�صروف ًا (وال ب�أ�س )يف الذي م�ضى .
وهك ��ذا انخ ��رط طالب الوظيفة يف ال�س ��لك بعد
ان تبني له مبا اليقبل ال�ش ��ك ب�أن م�س�ألة التعتيم

عل ��ى تعيين ��ه كان عن ق�ص ��د م�س ��بق وان هناك
ا�شخا�ص� � ًا قد امنوا امل�س� ��ألة واملراقبة ليقوموا
با�س ��تالم رواتب مواطنني كانواب�أم�س احلاجة
للتعيني وراتبه .
املواطن يف مثل هذه احلالة اليعرف ملن ي�ش ��كو
امره وان �ش ��كا من ي�ض ��من له ان امل�ش ��تكى اليه
الي�ش ��ارك يف هذه اللعبة التي ال ميكن و�ص ��فها
اال بغري ال�شرعية ال قانونا وال اخالقيا.
هن ��اك العدي ��د م ��ن ال�ش ��باب الذي ��ن اليج ��دون
م ��ن يجيب عل ��ى �أ�س ��ئلتهم وم�ص�ي�ر معامالتهم
فجمي ��ع االبواب تغل ��ق بوجوههم  ،ال يحق لهم

اال�ستف�سار وال يحق لهم املطالبة مبا خ�ص�صت
لهم الدولة من رواتب.
�ص ��راحة النعل ��م م ��ا دور املفت� ��ش الع ��ام وم ��ا
ج ��دوى حتقيقات جل ��ان هيئة النزاه ��ة وكيف
ميكن ان ي�ؤمتن ه�ؤالء على االرواح وممتلكات
املواطنني.
ال ��ذي نعلم ��ه ب� ��أن ه ��ذه املمار�س ��ات الجت ��ري
ب�صورة فردية او كونها حاالت �شاذة قد حتدث
على غفلة لكنها �ص ��ارت �سياقا معموال به ولكن
ملن امل�شتكى،
وهذه الوزارات ال تقر�أ وال تكتب وال ت�ستمع؟!

ردود واجــــابــات

���������ش��������ك��������اوى
متى توزع االرا�ضي على ذوي ال�شهداء؟
بع ��ث املواط ��ن عبا� ��س موح ��ان �ص ��خي م ��ن بغ ��داد
بر�سالة يقول فيها :
ان ��ه لدي ��ه اخ �ش ��قيق راح �ض ��حية عملي ��ة ارهابي ��ة
يف م�س ��جد جام ��ع براثا ع ��ام  2006وقد خ�ص�ص ��ت
الدولة لذوي ال�ش ��هداء قطع ارا� ��ض وقد قام بتقدمي
امل�ستم�س ��كات املطلوبة ومنذ فرتة تزيد على ال�س ��نة
وكلم ��ا راج ��ع الدائرة املخت�ص ��ة يف منطق ��ة الكرادة
اليج ��د غري جواب ان اال�س ��ماء �س ��تظهر يف الوجبة
القادمة وال يعلم ملاذا يعامل ذوو ال�شهداء وال�ضحايا
ه ��ذه املعامل ��ة الت ��ي ال ت�س ��تقر عل ��ى موع ��د مع�ي�ن
وجتعله ��م الدوائ ��ر ذات العالقة ب�ي�ن رواح وجميء
غ�ي�ر جمدي�ي�ن .جم ��رد �س� ��ؤال يطرح ��ه عل ��ى الذين
�ش ��رعوا هذه القوان�ي�ن وتركوها ل�ص ��غار املوظفني
دون متابعة وتفعيل كما يذكر يف ر�سالته.

العليا..مو�ض ��حا ان كل ه ��ذا يحت ��اج
�إىل الإ�س ��راع ببن ��اء مدار� ��س جدي ��دة
وتخ�صي�ص ��ات مالية كافي ��ة .وان تبد�أ
احلكومة مبعاقبة املقاولني وال�شركات
املتلكئة والتي مل تنجز م�ش ��اريعها قبل
ب ��دء الع ��ام الدرا�س ��ي ،حي ��ث ال حظنا
�إن بع�ض امل�ش ��اريع حتتاج �إىل ع�ش ��رة
ا�ش ��هر �أخ ��رى لإجن ��از العم ��ل ويكون
عندها العام الدرا�س ��ي قد �ش ��ارف على
االنته ��اء �أو انته ��ى فعال ،وه ��ذا يعني
ح�ص ��ر الط�ل�اب يف بناي ��ات قدمي ��ة
و�ص ��فوف ال تكف ��ي للأع ��داد املتزايدة
من الطلبة ،ما مينح ال�ش ��رعية الكاملة

ملقرتح ��ات احللول التي نقدمها لتاليف
هذا الواقع املزري امل�أ�س ��اوي لبنايات
مليئ ��ة بال�ص ��عوبات والنفاي ��ات،
كم ��ا ميك ��ن �أن نق ��وم ب�ش ��طر املدار�س
�إىل دوام ثالث ��ي ،م ��ع تقلي ��ل �س ��اعات
الدرا�س ��ة وتقلي�ص فر�ص اال�س�ت�راحة
بني احل�ص�ص التعليمية ،واي�ضا ميكن
بن ��اء كرافان ��ات على �ش ��كل �ص ��فوف،
و�إدارة تو�ض ��ع بالق ��رب م ��ن املدر�س ��ة
الت ��ي توجد فيه ��ا حمل ��ة ترميم ،حلني
االنتهاء من امل�شروع ،وتلك االجراءات
ميك ��ن عدها اج ��راءات ط ��وارئ ،ومن
ث ��م ميك ��ن ان تنق ��ل ه ��ذه الكرافان ��ات

�إىل م�ش ��روع �آخ ��ر ،لك ��ي نق�ض ��ي على
االزدح ��ام ،ويح�ص ��ل الطال ��ب بالتايل
على ح�صة تعليمية مريحة.
يف ح�ي�ن دع ��ا مدي ��ر التعلي ��م الع ��ام
ج ��واد مه ��دي �أال تبق ��ى مديري ��ات
الرتبية خا�ض ��عة كليا ب�صورة مركزية
�إىل ال ��وزارة ،عل ��ى الرغ ��م م ��ن �أهمية
املركزي ��ة ،ولك ��ن لي� ��س بالنح ��و الذي
يعي ��ق عم ��ل املديريات..و�أ�ض ��اف �إن
املركزي ��ة الآن مركزي ��ة مكثفة ت�ش ��رف
على كل التفا�ص ��يل ،االم ��ر الذي يجرد
مدير الرتبية حتى م ��ن تثبيت موظف
�أو توقي ��ع عق ��د م ��ع موظ ��ف خدمة قد

حتتاجه هذه املدر�س ��ة �أو تل ��ك �إال بعد
احل�صول على موافقة الوزارة..
وا�ش ��ار مه ��دي اىل �أن عل ��ى ال ��وزارة
�أن تعط ��ي �ص�ل�احيات معين ��ة مل ��دراء
الرتبي ��ة لك ��ي يك ��ون هن ��اك حي ��ز من
املرونة و الأبداع م ��ا يجعل ذلك املدير
ق ��ادرا عل ��ى ت�أدي ��ة كل مهام ��ه بحري ��ة
وكف ��اءة .وما نامل ��ه بع ��د االنتخابات
الت�ش ��ريعية املقبلة �أن يت ��م التقليل من
حجم املركزي ��ة ومنح �ص�ل�احيات �إىل
مديريات الرتبية مثلما يتم منحها �إىل
احلكوم ��ات املحلية الت ��ي بامكانها �أن
تطور العمل يف املحافظات.

املناط ��ق ال�س ��يما ان فرق ال ��وزارة تق ��وم يف الوقت
احلا�ض ��ر بتثبي ��ت �أعم ��دة التي ��ار الكهربائ ��ي حل ��ي
الرحمن املجاور حلي ال�سفري.
يقولون يف ر�سالتهم �أنهم على �أمل كبري يف ان يتفهم
امل�س�ؤولون معاناتهم بدون وجود تيار كهربائي .
عنهم� /سيد كتاب املو�سوي
فا�ضل ابو �سجاد
تطالب بفتح مدر�سة م�سائية
املواطن ��ة ح ��وراء عبد احل�س ��ن يف ر�س ��التها تطالب
تربية مدينة ال�ص ��در الثالثة بفتح مدر�س ��ة م�س ��ائية
للبن ��ات يف منطق ��ة اجل ��وادر وت�س� ��أل يف ر�س ��التها
عن ال�س ��بب الذي يح ��ول دون فتح مدار�س م�س ��ائية
للبن ��ات بينما تفتح ه ��ذه املدار�س للطلب ��ة فقط لذلك
تدع ��و اىل فت ��ح املزي ��د م ��ن املدار� ��س الن هن ��اك من
تريد ان توا�صل درا�ستها وتعليمها ا�سوة باالخرين
من اللواتي حرمن موا�ص ��لة الدرا�س ��ة ب�سبب العمر
او ب�س ��بب الر�س ��وب �س ��نتني متتاليت�ي�ن وتقرتح ان
يكون دوام هذه املدار�س من ال�س ��اعة الثالثة وحتى
ال�سابعة م�ساء .

ثانوية املعرفة للبنني تواجه ال�شتاء
عارية
يجمع �أهايل قرية احلام�ضية على ان حظ ابنائهم
هذه ال�س ��نة �س ��يكون �س ��يئا ،فالثانوية الوحيدة
املوج ��ودة يف القرية �س ��تواجه هذا ال�ش ��تاء عدم
توفري اب�س ��ط امل�س ��تلزمات للدرا�س ��ة .وبرغم ان
الثانوية حتتوي على ال�صفوف من الأول ثانوي
حتى ال�ساد�س الثانوي اال �أنها ال متتلك ال�شروط
ال�ص ��حية لل ��دوام مثل املرافق ال�ص ��حية النظيفة
والزج ��اج لل�ش ��بابيك واجل ��دران املريحة للنظر.
ام ��ا التدفئ ��ة فه ��ي معدوم ��ة ،لذلك يعتق ��د معظم
الآب ��اء ان ابناءه ��م �س ��يزورون الطبي ��ب دوري ��ا
يف ه ��ذا ال�ش ��تاء .وثانوية املعرفة ت�ض ��م حوايل
ثالثمئ ��ة طالب ،ي�أت ��ون اليها من الق ��رى الواقعة
على �ش ��اطئ الفرات .والأهايل يطالبون اجلهات
امل�س� ��ؤولة يف حمافظة الأنب ��ار ومديرية الرتبية
فيه ��ا برتمي ��م ه ��ذه الثانوي ��ة يف الأقل فال�ش ��تاء
بد�أ يط ��رق ابوابها ،واملطر �س ��رعان ما يت�س ��رب
اىل ال�ص ��فوف لكي يحول �س ��اعات الدرا�س ��ة اىل
جحيم.

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 �460شكوى م�ستدمية
)نود تو�ضيح ما جاء فيه :
لدائ ��رة بلدية ال�ش ��علة التابع ��ة المانة
بغ ��داد جه ��د خدمي متمي ��ز يقوم على
التنظي ��ف اال ان ثمة حمددات لطبيعة
العم ��ل البلدي هن ��اك  ،منها احلواجز
الكونكريتي ��ة واتخ ��اذ بع� ��ض االزقة
مكان ��ا للباع ��ة املتجول�ي�ن م ��ا يجع ��ل
العمل البلدي غري �سالك بال�شكل الذي
نريد
�شاكرين تعاونكم ..مع التقدير
اىل جريدة املدى الغراء
م /اجابة
حتية طيبة ....
ن�ش ��رت جريدتك ��م بعدده ��ا ()1551

ال�ص ��ادر يف  2009/7/6مو�ض ��وعا
بعن ��وان (امام انظار امانة بغداد)نود
تو�ضيح ما جاء فيه:
هن ��اك ج ��رد ل ��كل مواق ��ع االنقا� ��ض
املوجودة داخل حدود بلدية الر�ش ��يد
التابع ��ة المان ��ة بغ ��داد و�س ��وف تت ��م
معاجلته ��ا ب�ش ��كل ج ��ذري حامل ��ا يت ��م
ا�س ��تالم (ك�س ��اره) من دائرة املخلفات
ال�صلبة والبيئة لغر�ض بدء العمل.
�شاكرين تعاونكم ..مع التقدير
اىل جريدة املدى الغراء
م /اجابة
حتية طيبة
ن�ش ��رت جريدتك ��م بعدده ��ا()1531
ال�صادر يف( )2009/6/11مو�ضوعا
بعنوان(�ش ��ارع يلخ� ��ص ق�ص ��ة) ن ��ود
تو�ضيح ما جاء فيه:
ان �ش ��ارع الر�ش ��يد ميث ��ل بانورم ��ا
مدين ��ة بغداد ملا يحمله من �ش ��واخ�ص

ن�����������ش�����اط�����ات

كاريكاتري .................عادل �صربي

وا�ص ��لت امان ��ة بغ ��داد �أعمال �إك�س ��اء
�شارعني رئي�سني وحملة �سكنية �ضمن
قاطع بلدية الغدير .
وذكر املكت ��ب الإعالمي لأمانة بغداد "
�أن مالكات دائرة امل�شاريع تنفذ �أعمال
تطوي ��ر حمل ��ة ( )738ح ��ي العلم ��اء
حي ��ث �ش ��مل العم ��ل ق�ش ��ط وت�س ��وية
ترابية مب�س ��احة ( )35الف م 2وفر�ش
ح�ص ��ى خابط مب�س ��احة ( )26الف م2
و�ص ��ب قاعدة خر�س ��انية مب�ساحة ()5
االف م 2وم ��د قال ��ب جانب ��ي بط ��ول
( )3500م�ت�ر" .و�أ�ض ��اف "�أن الدائرة
توا�ص ��ل �أعمال تطوير �ش ��ارع القد�س
حيث ت�ض ��من العمل املنجز فيه ق�ش ��ط
الإ�س ��فلت القدمي املت�ض ��رر ب�سمك ()6
�س ��م ومب�س ��احة ( )30الف م 2و�أعمال
ملعاجلة (الروطان ) مب�ساحة ()4200
م 2وتنفي ��ذ اعم ��ال �ش ��ارع امل�ص ��رف
ومدخل حي ال�ص ��حفيني �ضمن املحلة
( )738حي ��ث ت�ض� �ـمن فر� ��ش ح�ص� �ـى
خــابط مب�ساحة ( )1500م. "2
وب�ي�ن " �أن امل�ش ��اريع الأخ ��رى املنفذة
من قبل الدائرة يف قاطع بلدية الغدير
�شملت �إك�ساء �شوارع حملة( )762يف
منطق ��ة العبي ��دي حيث ت�ض ��من العمل
فيها مد �شبكات ت�صريف مياه الأمطار
وقوالب جانبية وفر�ش ح�ص ��ى خابط
للأزقة الداخلية وكذلك تطوير �ش ��ارع
حموراب ��ي واك�س ��ائه بطبق ��ة تعديلية
مب�ساحة ( )21000م. "2
وكان ��ت �أمانة بغ ��داد ق ��د �أطلقت حملة

ومعامل اثرية وت�أريخية امتدت مئات
ال�س ��نني وهو يعد م�ش ��روعا ح�ضاريا
ورمزا عمرانيا م ��ن الرموز العراقية،
وا�س ��تنادااىل ه ��ذا الفه ��م فق ��د اول ��ت
امانة بغ ��داد اهتماما ا�س ��تثنائيا بهذا
ال�ش ��ارع .وي�أتي ذلك من خالل التعاقد
م ��ع واحدة م ��ن املكاتب اال�ست�ش ��ارية
الجناز الدرا�س ��ة اخلا�ص ��ة بال�ش ��ارع
وتطويره ا�ض ��افة اىل تطوير املنطقة
التي تقع بينه وبني نهر دجلة  .ي�شمل
هذا العق ��د اعداد الدرا�س ��ات املرورية
وحرك ��ة ال�س ��يارات والبن ��ى التحتية
والواجه ��ات املعماري ��ة .ومقرتح ��ات
املب ��اين الرتاثي ��ة وت�أثيث ال�ش ��وارع،
ا�ض ��افة اىل ت�ص ��ميم الواجهة النهرية
 ..وق ��د وافق ��ت اللجن ��ة االقت�ص ��ادية
ملجل� ��س ال ��وزراء عل ��ى متوي ��ل ه ��ذا
امل�شروع الهميته كما ذكرنا.
�شاكرين تعاونكم  ..مع التقدير

اىل جريدة املدى الغراء
م /اجابة
حتية طيبة
ن�ش ��رت جريدتك ��م بعدده ��ا()1563
ال�صادر يف( )2009/7/23مو�ضوعا
بعنوان(كهرمان ��ة اتعبه ��ا الظم�أ) نود
تو�ضيح ما جاء فيه:
ان ال�س ��لبيات املذك ��ورة غري موجودة
يف الن�صب او حميطه..فهناك اهتمام
ون�شاط ملحوظ لدائرة بلدية الكرادة
التابع ��ة المان ��ة بغ ��داد يتلخ� ��ص يف
تنظي ��ف و�ص ��يانة وزراع ��ة احلديق ��ة
املحيط ��ة بها النها ت�ش ��كل معلما اثريا
وقيمة تاريخية .
�شاكرين تعونكم ..مع التقدير
حكيم عبد الزهرة ح�سن
مدير دائرة العالقات
واالعالم
�أمانة بغداد

�إك�ساء �شوارع وايقاف تعامل

ك�ب�رى لإك�س ��اء قرابة (ملي ��وين) مرت
مرب ��ع م ��ن �ش ��وارع العا�ص ��مة بغ ��داد
بواقع (� )100ش ��ارع رئي�س و�شوارع
( )126حملة �س ��كنية .ويذكر ان امانة
بغداد ق ��ررت عدم التعام ��ل مع احدى
�ش ��ركات املق ��اوالت العام ��ة لإخـالله ��ا
ب�إلتزاماتها التـعاقدية معها .
وذك ��ر املكت ��ب الإعالمي لأمان ��ة بغداد
ان امان ��ة بغداد قررت عدم التعامل مع
�شركة ( ر�أ�س احلكمة) للتجارة العامة
املحدودة ومديره ��ا املفو�ض الخاللها
بتنفي ��ذ التزاماتها التعاقدية اخلا�ص ��ة
بتجهي ��ز �أنابي ��ب بال�س ��تك ب�أقط ��ار
( )225 -160 -110مل ��م مع امللحقات
اىل دائرة ماء بغداد .
و�أو�ض ��ح املكت ��ب �أن الأمان ��ة ح ��ددت

خ�ل�ال امل ��دة املا�ض ��ية الئح ��ة لع ��دد
م ��ن ال�ش ��ركات و�أدرجته ��ا يف قائم ��ة
ال�ش ��ركات املتلكئ ��ة ومنع ��ت التعام ��ل
معها م�س ��تقب ًال لإخاللها ببنود التعاقد
مع �أمانة بغداد وخمالفتها للموا�صفات
الفنية املتفق عليها �أو لتقدميها وثائق
وم�ستم�سكات مزورة .
يذك ��ر ان امان ��ة بغ ��داد ق ��د فاحت ��ت
يف وق ��ت �س ��ابق وزارة التخطي ��ط
والتع ��اون الإمنائ ��ي لإدراج �ش ��ركات
اخ ��رى يف القائم ��ة ال�س ��وداء ومن ��ع
التعام ��ل معه ��ا م ��ن قب ��ل ال ��وزارات
ودوائر الدول ��ة الأخرى وع ��دم �إحالة
�أي مناق�ص ��ة لها �أو تنفيذ �أي م�ش ��اريع
من قبلها م�ستقب ًال .
مراقب

