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يعلن عنه يف حينه!

ر����س���ال���ة ال��ع��دد
املمتبع ملا تن�شره(�ش�ؤون
النا�س) ال�صفحة التي �أخذت
على عاتقها ان تغدو الل�سان
الناطق ب�أوجاع ال�شرائح
االو�سع من �شعبنا ،ت�ست�صرخ
اليوم �ضمري امل�س�ؤول
وتطالبه عدا القيام بواجبه،
ا�ستنفار اق�صى الطاقات
املتوفرة ،لنجدة عدد غري
قليل من رياحني جمتمعنا،
فلذات اكباد العراقيني ،وقد
باتوا قاب قو�سني او ادنى من
الذبول ،االمر الذي ميكن
تلم�سه من خالل قراءة
الر�سالة التالية ،والتي تطفح
بكل معاين امل�أ�ساة..
املحرر

عاطلون :لي�س من ال�سهل التعيني بدون مقابل!
بعد ان تقدم (احمد ظاهر) باكثـر من �سبعة طلبات تعيني لدوائر حكومية متعددة من دون ان يحظى
بفر�صة عمل واحدة .جل�أ ال�شاب املتخرج منذ اربع �سنوات من احدى اجلامعات العراقية للبحث عمن
يتو�سط له وي�سعى لتوظيفه مقابل حفنة من املال ففر�ص التعيني ح�سبما يقول غري متاحة للجميع
ولي�س من ال�سهل احل�صول عليها من دون مقابل.

عبد الزهرة املن�شداوي
م�ؤ�س�س ��ة املدى لي�ست بحاج ��ة اىل تربئة نف�سه ��ا من التهمة
التي كيل ��ت لها اعتباط ��ا  .امل�ؤ�س�سة و�صحيفته ��ا و�صاحبها
واغل ��ب منت�سبيه ��ا يجدونه ��ا تهم ��ة فيه ��ا م ��ن الق�س ��اوة و
التجن ��ي الكثري .ال نختلف يف القول ان جمل�س الربملان �ضم
�أ�شخا�ص ��ا �أثبتت الوقائع فيما بعد بانه ��م من عتاة املجرمني
كان ��وا ي�ست ��وردون املتفج ��رات الت ��ي يذب ��ح بيه ��ا ال�شع ��ب
العراق ��ي لريوي دمه ا�سفل ��ت ال�شوارع،البع�ض منهم عندما
ك�شف ام ��ره مت تهريبه والبع�ض (يعل ��ن عنه يف حينه ) ،يف
حني كان ��ت م�ؤ�س�سة املدى ت�ستورد الكت ��اب الثقايف لتوزعه
جمانا مع جريدته ��ا اميانا منها بالدور املنوط بها كم�ؤ�س�سة
اعالمي ��ة ميكن له ��ا ان ت�ساه ��م يف رفد الثقاف ��ة و االخذ بيد
املواطن نحو اف ��اق التطور والوعي القام ��ة جمتمع ت�سوده
الطم�أنينة ،يعرف فيه املواطن دوره وحقه.
جمل� ��س النواب مع فائق احرتامن ��ا وتقديرنا لأع�ضائه جعل
م ��ن نف�سه وخ�ل�ال ادائه ملدة ناه ��زت االربع �سن ��وات (رمية
لرام ��ي) ب�سبب االداء البط ��يء وادارة الظهر لهموم املواطن
امل�ستفحل ��ة والتي كان ميكن ان يجد احللول املنا�سبة لها من
خالل ت�شريعات قوان�ي�ن ت�صب يف م�صلحة املواطن املنهوك
ا�صال ولكن ذلك مل يحدث .
بطبيعة احلال الميكن القاء اللوم على جميع االع�ضاء .هناك
ن ��واب على ق ��در كبري من التفهم واحل� ��س الوطني والتمثيل
ال�ص ��ادق للمواط ��ن كذل ��ك اح ��زاب وطني ��ة عريق ��ة الميك ��ن
نك ��ران ت�ضحياتها ووقوفها ب�صالب ��ة و�شجاعة �ضد االنظمة
امل�ستب ��دة وعلى طول تاريخ دولة العراق .ولكن مما ي�ؤ�سف
ل ��ه ان ا�صواته ��م �ضاع ��ت و�سط �صخب من فه ��م االمور على
غ�ي�ر ما هي عليه واملنا كب�ي�ر بفاعليتهم وتفانيهم يف خدمة
املواطن يف امل�ستقبل القريب .
هن ��اك ازدواج وهن ��اك غياب للح� ��س الوطن ��ي اال�صيل لدى
البع� ��ض مم ��ن مت ا�ستدراج ��ه الجن ��دات خارجي ��ة وطائفية
لي�ست من م�صلحة العراق والعراقيني وال نعلم ان حدث ذلك
ب�سوء نية او نتيجة تطرف يف حب الوطن مايهم ان املواطن
غ�ي�ر را�ض عن جمل�سه .نتمنى ان ندع ��م ر�أينا بالدليل ولكن
لي� ��س لدينا غ�ي�ر اال�ستطالع الذي ميكن ان تق ��وم به و�سائل
االعالم او مراك ��ز البحوث لتق�صي ر�أي املواطن يف ال�شارع
مبجل�سه.
اغلب املواطنني ي�سكنون يف مناطق نائية التتوفر فيها ادنى
متطلب ��ات احلي ��اة االن�ساني ��ة الت ��ي ميكن ان تعا� ��ش .عندما
يع ��ود املواطن م�ساء ملنزله تنتظره ع�ش ��رات الكالب ال�ضالة
تهاجمه حتت �سرت الظالم يتعرث يف املطبات واحلفرويعي�ش
حم ��ى البطالة والف ��راغ والفق ��ر والعوز ..ويتمن ��ى ان يجد
�سقف ��ا ي�ؤوي ��ه يف حني البع�ض ممن ان�ب�روا لتمثيله البع�ض
منه ��م يعي�ش ��ون ليايل مالح ��ا يف عمان وطه ��ران .ال�شك يف
ان غ�ضب ��ه و�سخط ��ه �سيتوج ��ه نح ��و املجل�س  ،نح ��و الذين
عاه ��دوه على حي ��اة اف�ض ��ل وفر�صة عم ��ل وتربي ��ة وتعليم
الطفاله وم�ستو�صف وم�ست�شفى ملر�ضاه ودار ي�سكنها.
يات ��رى ماذا فعل املجل�س بدورت ��ه التي ا�ستمرت اربع �سنني
ط ��وال ؟ ماذا فع ��ل؟ وماذا �شرع مل�صلح ��ة املواطن؟ وباملقابل
ف ��ان اع�ضائ ��ه اقروا م ��ن االمتي ��ازات وامل�صال ��ح ال�شخ�صية
م ��ا ي�شكل ا�ستف ��زازا �سافرا ل�شريحة الفق ��راء .حقيقة واقعة
الميك ��ن نكرانه ��ا بح ��ال من االح ��وال  ،املجل� ��س الت�شريعي
لدينا اعتم ��د اقي�سة ومناذج انت�صر فيها لنف�سه وخ�سر منها
املواط ��ن الكث�ي�ر ،خ�سر الزم ��ن والت�ضحي ��ة واملوقف والمل
املعق ��ود عل ��ى التغي�ي�ر .ما نتمن ��اه ان يت�صال ��ح املجل�س مع
نف�سه لريبح املواطن وهو الغاية الوطنية  .اجعلوا املواطن
يتذك ��ر ق ��رارا واح ��دا �شرع ل�صاحل ��ه ليندفع نح ��و �صناديق
االقرتاع وي�صوت ل�صاحلكم .
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النا�صرية /ح�سني العامل
وت ��كاد جتربة (احم ��د ظاهر) م ��ع التعيينات ال
تختل ��ف كثريا عن حكاية ال�شاب ( �أ .ط( وهو
اح ��د اخلريجني العاطلني ع ��ن العمل يف ق�ضاء
�س ��وق ال�شي ��وخ  .يق ��ول ال�ش ��اب يف (اميي ��ل)
ار�سل ��ه اىل القائد االمريك ��ي يف النا�صرية عرب
الناف ��ذة االلكرتونية " :ان ��ا حا�صل على �شهادة
البكالوريو�س يف علم االجتماع ،ومن املفرو�ض
ان اح�صل على وظيفة كباحث اجتماعي  ..لكن
كلم ��ا اتقدم للوظيف ��ة ير�سلوين اىل بغداد ويف
بغداد حتتاج وا�سطة.
وينا�ش ��د (�أ .ط) القائ ��د االمريك ��ي بالق ��ول "
ف�أرجو ..ان تنظروا بق�ضيتي االوىل التي عجز
عن حتقيقها ال�سا�سة العراقيون" .وي�شري(�أ.ط)
ال ��ذي يعي ��ل زوجته وطفليه ح�سبم ��ا يقول اىل
ان ��ه مازال عاطال ع ��ن العمل متاما وال ميلك دار
�سك ��ن .م�ؤكدا يف االمييل ال ��ذي رد عليه القائد
االمريك ��ي ردا مبهما ،عدم امتالك ��ه �أي وا�سطة
او ح ��زب ليتوظف  ،حيث يق ��ول " مع العلم انا
ال امل ��ك اي مع ��ارف او وا�سط ��ة او ح ��زب ك ��ي
اتع�ي�ن .وي�ضيف بقن ��وط " لقد تعبت من طرق
االب ��واب واالن ..ارجو ان يفت ��ح يل بابكم كي
القى الوظيفة املنا�سبة " .
وتع ��د البطال ��ة اح ��دى اخط ��ر امل�ش ��كالت
االجتماعي ��ة واالقت�صادية التي تواجه املجتمع
وال�سيم ��ا يف مناطق االرياف حيث توجد �أعلى
معدالت البطالة .ورغم ان البطالة ظاهرة عامة
يف �س ��وق العم ��ل العراق ��ي اال ان اثرها وا�ضح
على الن�ساء اكرث من الرجال .
وت�شري الآن�سة( منى علي) التي فقدت وظيفتها
مطل ��ع الع ��ام احل ��ايل بع ��د ان الغ ��ت احلكومة
املحلي ��ة معظم عقود منت�سب ��ي هيئة اعمار ذي
قار اىل انها عادت مرة اخرى اىل دوامة البحث
ع ��ن العمل ع�ب�ر املراجع ��ات املتك ��ررة وتقدمي
االوراق والوثائ ��ق املطلوب ��ة للتعيني وتكليف
بع�ض املعارف للح�صول على فر�صة عمل حتى
وان كانت ال تتنا�سب مع حت�صيلها الدرا�سي .
تكاد فر� ��ص العمل امام ال�شب ��اب �إن تكون �شبه
معدومة  .وال زالت معدالت البطالة بني ال�شباب
ت�شكل اكرث من  %30بح�سب البيانات الر�سمية
وقد اخ ��ذت ه ��ذه امل�شكلة ت�ستفح ��ل يف االونة
االخرية نتيجة عجز املوازن ��ة وتدهور الواقع
الزراع ��ي ال ��ذي اخ ��ذ يتاث ��ر كث�ي�را بانخفا�ض
منا�سي ��ب مياه الأنهر وهو االم ��ر الذي انعك�س
عل ��ى بور�ص ��ة ا�سع ��ار التعيينات الت ��ي اخذت
ت�شهد ارتفاعا غري م�سبوق .
اذ تنق ��ل اح ��دى ال�صح ��ف املحلي ��ة ع ��ن �ش ��اب
تخ ��رج قبل ثالث �سنوات م ��ن كلية العلوم ق�سم
الريا�ضي ��ات وح�ص ��ل �أخ�ي�را عل ��ى فر�صة عمل

يف اح ��دى امل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة ،قول ��ه �أن (
الدوالرات ت�ش�ت�ري امل�ستقب ��ل )...وذلك بعدما
�أكد ال�شاب انه دفع لأحد املوظفني مبلغ ( 1000
) دوالر �أمريك ��ي لتوقي ��ع عقد عمل ل ��ه ملدة عام
واح ��د .وي�ش�ي�ر �إىل �أن ال�صفق ��ة تق�ضي بدفع(
 ) 500دوالر قب ��ل التوقيع ومثلها بعد التوقيع
على العقد ...ويذكر :كان بودي �أن �أجد وظيفة
يف وزارة اخ ��رى �أعلنت حاجته ��ا قبل �أيام �إىل
اخت�صا�ص ��ي لكنن ��ي فوجئ ��ت بطل ��ب احده ��م
( �ألف ��ي دوالر) لو�ض ��ع ا�سم ��ي �ضم ��ن الئح ��ة
املتقدمني لالختبار .
ومن جانبه اب ��دى مرت�ضى كاظم احلا�صل على
�شه ��ادة البكالوريو� ��س م ��ن اح ��دى اجلامعات
العراقي ��ة ا�ستع ��داده لدفع خم�س ��ة االف دوالر
مقاب ��ل احل�صول على وظيفة يف �سلك ال�شرطة

او اجلي� ��ش م�ش�ي�را اىل ان احل�ص ��ول عل ��ى
الوظيف ��ة من دون مقابل ام�س ��ى من امل�ستحيل
الفتا اىل ان بور�صة التعيينات �آخذة باالرتفاع
بعد قرار احلكومة املركزية تقلي�ص التعيينات
يف الدوائ ��ر احلكومي ��ة حت ��ت ذريع ��ة عج ��ز
املوازنة .
وت ��كاد التعيينات اجلديدة ان تكون حم�صورة
باق ��ارب ومعارف كبار امل�س�ؤول�ي�ن واملتنفذين
يف الدوائ ��ر وال ��وزارات الت ��ي تتوف ��ر فيه ��ا
درج ��ات وظيفية �شاغ ��رة حي ��ث ان العديد من
الدوائ ��ر احلكومية باتت ال متنح العاطلني عن
العم ��ل الفر�صة الكافية لتق ��دمي طلبات التعيني
فبع�ض الوزارات حددت فرتة التقدمي بخم�سة
اي ��ام فقط وجل�أت اىل التعتي ��م حول ذلك حيث
مل يعل ��ن يف حمافظة ذي ق ��ار عن وجود فر�ص

تعيني يف وزارة النفط اال يف اليوم قبل االخري
من م ��دة التقدمي للتعيينات الت ��ي مت حتديدها
بخم�س ��ة اي ��ام فقط  .حيث ت�ش�ي�ر رئي�سة جلنة
التعيين ��ات يف جمل� ��س حمافظة ذي ق ��ار هالة
عب ��د الغني ال�شم ��ري يف ت�صريح ��ات �صحفية
اىل ان التعيين ��ات مل ت ��رد ا�ص�ل�ا اىل جمل� ��س
املحافظ ��ة و�إمن ��ا و�صلت بطريقة غ�ي�ر ر�سمية
ما ا�ضط ��ر جمل�س املحافظ ��ة اىل االعالن عنها
ع�ب�ر الفت ��ات و�ضع ��ت عل ��ى ج ��دار املجل� ��س.
وحمل ��ت ال�شم ��ري  ،وزارة النف ��ط م�س�ؤولي ��ة
ع ��دم االعالن عن الدرج ��ات ال�شاغرة يف مكتب
املفت�ش العام وعدم ابالغ حمافظة ذي قار عرب
املخاطب ��ات الر�سمية  .وتابعت "هذه الدرجات
مت التعتي ��م عليها ومل يعل ��م بها اال ذوو القربى
من الوزارة  ،ما حرم ذلك املحافظة من التقدمي

هل من فر�صة؟!

لهذه الدرجات".
ولفتت اىل انه كان من املفرت�ض ان يتم االعالم
ح ��ول بذلك عرب كتب ر�سمية ت�صل اىل الدوائر
املعني ��ة واىل جمل� ��س املحافظة ليق ��وم بدوره
باالع�ل�ان ع�ب�ر �شب ��كات االنرتن ��ت واالع�ل�ان
املبا�شر للجماهري.
وي�ؤك ��د املراقبون ان ا�سع ��ار التعيينات اخذت
تتنا�س ��ب عك�سي ��ا م ��ع انع ��دام توف ��ر الدرجات
الوظيفي ��ة .فكلما �شحت الوظائف ارتفع الثمن
وتطل ��ب احل�ص ��ول عل ��ى الوظيف ��ة اال�ستعانة
بوا�سط ��ات م ��ن الن ��وع الثقي ��ل يف ح�ي�ن يرى
البع� ��ض ان معظ ��م التعيين ��ات الت ��ي �شهدته ��ا
االع ��وام االخ�ي�رة كان ��ت م ��ن ح�ص ��ة اتب ��اع
االح ��زاب املتنفذة ومع ��ارف كب ��ار امل�س�ؤولني
والربملانيني واع�ضاء جمال�س املحافظات.

م���������أ���������س��������اة ح����ق����ي����ق����ي����ة!

اىل جريدة املدى الغراء
نح ��ن �أه ��ايل منطق ��ة �سب ��ع ق�صور يف
بغ ��داد ،ننا�شدكم ان تن�ش ��روا �شكوانا

حال مالزمة
التالي ��ة عله ��ا ت�ص ��ل اىل امل�س�ؤول�ي�ن،
فلي� ��س م ��ن �سبي ��ل �آخ ��ر بق ��ي �أمامنا،
�س ��وى �صفحات املدى الغ ��راء ،بعد ان

طرقن ��ا كل �أب ��واب امل�س�ؤولني من دون
جدوى..
م ��ن املع ��روف ان منطقة �سب ��ع ق�صور

الكائنة خلف ال�س ��دة وبعد منطقة حي
�أور ،ت�شتم ��ل عل ��ى مايق ��رب الثماني ��ة
�آالف بي ��ت ي�سكنه ��ا مايق ��رب �ضع ��ف
ه ��ذا الع ��دد م ��ن العوائ ��ل ،وكل عائلة
منها ت�شتمل على خم�سة افراد كمعدل،
وم�ست ��وى معي�ش ��ة ه� ��ؤالء العراقيني
حتت خ ��ط الفق ��ر ،ميار�س ��ون حياتهم
عل ��ى الهام�ش م ��ن دون اب�سط نوع من
اخلدم ��ات ،لي� ��س من وج ��ود �أي ملمح
من مالمح الدول ��ة فيها ،المركز �شرطة
والم�ستو�ص ��ف �صحي ��ا وال اي ��ة دائرة
ت ��دل على وج ��ود اي اثر للدول ��ة فيها،
ماع ��دا وج ��ود مدر�س ��ة ت�شغ ��ل بناي ��ة
متهالكة كانت قد بنيت اوائل �ستينيات
القرن املا�ض ��ي .يبلغ عدد �صفوف هذه
املدر�سة ثمانية �صفوف ،والدوام فيها
مق�س ��م ب�ي�ن ث�ل�اث وجب ��ات ،ي�سغ ��رق
وق ��ت الوجبة الواحدة ث�ل�اث �ساعات،
وي�شتم ��ل ال�صف الواح ��د على()150

عد�سة� :سعد اله اخلالدي

م�شكلة التقاعد
ملنت�سبي الدوائر
املنحلة

طالب ��ا م ��ن كال اجلن�س�ي�ن ،...من دون
وجود رح�ل�ات مدر�سية ،يتلقى الطلبة
درو�سه ��م وه ��م يفرت�ش ��ون االر� ��ض
الرطب ��ة ،..وي�شكو املعلم ��ون من انهم
لي� ��س مبقدوره ��م اي�ص ��ال املعلوم ��ة
للطال ��ب ب�سب ��ب زخ ��م املوج ��ود منهم
وا�ستحال ��ة ال�سيط ��رة عل ��ى �شغبه ��م
لأنهم �صغ ��ار ال�سن ،كذلك الوجود لأية
خدمات اخرى..
كم ��ا جت ��در اال�ش ��ارة اىل ان املنطق ��ة
خالية متاما من اي ��ة مدر�سة متو�سطة
او اعدادي ��ة ،وعل ��ى الطال ��ب الذه ��اب
اىل مناط ��ق بعيدة عن حمل �سكناه من
اجل الدرا�سة ،االمر الذي يقت�ضي منه
اجورا للنقل ،الطاقة له بحملها...
ونت�سائ ��ل هن ��ا هل م ��ن الأن�ص ��اف ان
يعي� ��ش اطفال الع ��راق ( اجلديد) بهذا
الب�ؤ� ��س؟ وكيف ي�ستطي ��ع الفقراء من
تعلي ��م اطفاله ��م ،تعوي�ض ��ا عم ��ا ف ��ات

الآباء ايام �أنظمة اال�ستبداد املندحرة،
علم ��ا ان ( )%90م ��ن اولي ��اء الأم ��ور
حرموا م ��ن فر�ص التعلي ��م وم�ستلبني
يف العم ��ل لك�سب الرزق لتوفري اب�سط
ماميكن العالة عوائلهم..
اخ�ي�را ه ��ل م ��ن م�س� ��ؤول ،اه ��ل
للم�س�ؤولية ميكنه زيارة املنطقة لريى
ب� ��أم عينيه ح ��ال اخوت ��ه يف املواطنة،
وي�سائله ��م ك ��ي مينحه ��م االح�سا� ��س
بانه ��م مواطنون عراقي ��ون حقا؟ وهل
ير�ض ��ى امل�س�ؤول لأوالده حرمانهم من
التعلم؟
نح ��ن النريد م ��ن احلكوم ��ة �شيئا ،قدر
مانري ��د تطبي ��ق حق ��وق اوالدن ��ا يف
التعلم ال�أكرث ..فهل من جميب؟
لفيف من �أهايل منطقة
�سبع ق�صور
عنهم /املواطن طالب جبار
ر�سن

املواطن عبا�س خ�ضري نامو�س من منت�سبي
ال�شركات املنحلة التي مت دجمها مع مالك
وزارة ال�صناعة واملعادن يطالب يف ر�سالته
التي بعث بها وزارة املالية بايجاد احللول
بالن�سبة للموظفني الذين يبدون رغبة
يف االحالة على التقاعد من الذين اكملوا
اكرث من � 25سنة يف اخلدمة من منت�سبي
ال�شركات التي كان يطلق عليها املنحلة،
اذ انهم ا�ضطروا لال�ستمرار باخلدمة
لوجود م�شكلة مل حتل بالن�سبة للمتقاعدين
منهم ,تتمثل ب�أن �شركاتهم مل تدفع عنهم
اال�ستقطاعات التقاعدية لعدة �سنني ولذلك
وجد العديد منهم ان رواتبهم التقاعدية
بعد االحالة توقفت لل�سبب املذكور ،وعندما
راجعوا �شركاتهم احتجت بالقول ب�أنها
المتلك امليزانية لدفع اال�ستقطاعات لذلك
يدعو اىل ايجاد حل وبا�سرع وقت ممكن
لهذه اال�شكالية وفق ما جاء بر�سالته.

املولدة الكهربائية
�إعادة نظر

املواطن ��ة ام زينب من بغ ��داد اجلديدة
تطال ��ب املجل� ��س البل ��دي يف منطقته ��ا
ب�ض ��رورة التدخل من اجل اعادة النظر
يف احت�ساب �سعر االمبري الذي يفر�ضه
ا�صح ��اب املول ��دات الكهربائية يف هذه

املنطق ��ة ال�سيما وان التي ��ار الكهربائي
امل ��زود ب ��ه املواطن من ال ��وزارة مل يعد
كم ��ا كان يف ال�سابق وان وقت التجهيز
بالتي ��ار الكهربائ ��ي م ��ن قب ��ل ا�صحاب
املولدات ا�صبح اقل.

ردود واج��اب��ات
اىل  /جريدة املدى الغراء
م/اجابة

كاريكاتري .................عادل �صربي

طبيعية حلجم االفرازات التي يفرزها
ال�س ��وق املزدحم طول �ساع ��ات النهار
ه ��ذا اىل جان ��ب كونها نقط ��ة جتميع
م�ؤق ��ت للنفاي ��ات يت ��م رفعه ��ا ب�ش ��كل
دائم ��ي .هن ��اك جه ��د خدم ��ي م�ستم ��ر
غ�ي�ر ان كرثة احلواج ��ز الكونكريتية
والعوائق التي حتد من حترك االليات
التابعة لبلدية الر�صافة التابعة المانة
بغ ��داد ..ولك ��ن رغ ��م ذلك فهن ��اك جهد
خدم ��ي ب�ش ��ري يعم ��ل عل ��ى تنظي ��ف
املنطقة يوميا� .شاكرين تعاونكم ..مع
التقدير.

حتية طيبة..
ن�ش ��رت جريدتك ��م بعدده ��ا () 1566
ال�ص ��ادر يف  2009/7/27مو�ضوعا
بعنوان (يف �سطور ) نود تو�ضيح ما
جاء فيه :
هذا الفع ��ل اخلدمي الذي تقدمه بلدية
الك ��رادة التابع ��ة المان ��ة بغ ��داد ه ��و
توجي ��ه مبا�ش ��ر من ل ��دن ام�ي�ن بغداد
وي�أت ��ي ذلك ج ��زءا من م ��ن اهتماماته
اخلدمي ��ة بعم ��وم العا�صم ��ة ومنه ��ا
امل�ؤ�س�س ��ات العلمي ��ة ب�ش ��كل خا� ��ص.
�شاكرين تعاونكم ...مع التقدير.

اىل /جريدة املدى الغراء

اىل /جريدة املدى الغراء

م/اجابة

م/اجابة
حتية طيبة..
ن�ش ��رت جريدتك ��م بعدده ��ا ()1620
ال�ص ��ادر يف 2009/10/5مو�ضوع ��ا
بعن ��وان (م�شاه ��دات )ن ��ود تو�ضي ��ح
ما ج ��اء في ��ه :تكد� ��س النفاي ��ات يف ا
ل�شارع املجاور لل�سوق العربي نتيجة

حتية طيبة
ن�ش ��رت جريدتك ��م بعدده ��ا)1582(0
ال�ص ��ادر يف  2009/9/16مو�ضوعا
بعن ��وان (املحل ��ة  710و�شكواه ��ا )
ن ��ود تو�ضيح م ��ا جاء في ��ه :ان �سبب
طفحاملج ��اري يف املحل ��ة املذك ��ورة
يف �شك ��وى جريدتك ��م ه ��و ارتف ��اع
من�س ��وب امل ��اء يف خط بغ ��داد والذي

ي� ��ؤدي ب ��دوره اىل طف ��ح املج ��اري
املذكور .وقد متت معاجلته عن طريق
ت�شغيل حمط ��ة (زيونة )2/وال توجد
م�شكل ��ة يف تلك املنطقة االن� .شاكرين
تعاونكم .مع التقدير.
اىل /جريدة املدى الغراء
م/اجابة
حتية طيبة..
ن�ش ��رت جريدتك ��م بعدده ��ا ()1603
ال�ص ��ادر يف  2009/9/9مو�ضوع ��ا
بعن ��وان (االعظمي ��ة لي ��ال جميل ��ة
..ولك ��ن ) ن ��ود تو�ضيح ما ج ��اء فيه:
لقد متت معاجلة طفح املجاري الواقع
يف منطق ��ة ر�أ�س احلوا� ��ش واملناطق
املحيط ��ة بها من قب ��ل بلدية االعظمية
التابع ��ة المان ��ة بغ ��داد� .شاكري ��ن
تعاونكم ...مع التقدير.
حكيم عبد الزهرة ح�سن
مدير عام دائرة العالقات
واالعالم
امانة بغداد

