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ن����اف����ذة امل���واط���ن

ت��������ق��������ري��������ر

�أين احل�صة
يا �أهل املحا�ص�صة
عمار كاظم حممد
ا�ستب�ش ��ر النا� ��س خريا حينم ��ا مت الك�شف عن حج ��م الف�ساد
يف وزارة التج ��ارة يف وق ��ت م�ض ��ى من هذا الع ��ام وت�أملوا
خ�ي�را يف �أن يح ��دث حت�سن يف مفردات البطاق ��ة التموينية
�أو يف الأق ��ل نوعية املواد امل�ست ��وردة التي كانت متثل �أرد�أ
م ��ا موجود يف ال�سوق �آنذاك ،مع النق�ص الكبري يف مفردات
البطاقة ،لكن على ما يبدو �أن ا�ستب�شار النا�س بهذا التح�سن
مل يك ��ن يف حمل ��ه فم ��ا ال ��ذي تغ�ي�ر يف واق ��ع ح ��ال البطاقة
التمويني ��ة يف الوق ��ت احلا�ض ��ر بعد انك�شاف حج ��م الف�ساد
املتمث ��ل بعم ��والت ب�أرق ��ام خرافية كان ��ت نتيجته ��ا �أن يدفع
املواط ��ن الثمن من قوته ومن �صحته بينما يتمتع املرت�شون
ب�أموال ال�سحت ويكنزون �أر�صدة املال احلرام .
وهن ��ا يبدو لنا �أن املواطن �أ�صيب بخيبتي �أمل دفعة واحدة
كمكرمة وهي ال حت�صل حتى يف توزيع احل�صة  ،مرة حينما
مت "التغلي� ��س" على ق�ضي ��ة الف�ساد وم ��ازال الوزير ال�سابق
وم ��ن يف معيته م ��ن املف�سدين جمه ��ويل امل�ص�ي�ر و بعيدين
ع ��ن �أي �إجراء قانوين �سوى �إبعادهم ومرة �أخرى حينما مل
ي�شه ��د املواطن تغريا ما يف حال مفردات البطاقة  ،فما زالت
املف ��ردات تع ��اين م ��ن مر�ض مزم ��ن ا�سمه " ناك ��وط احلب"
حي ��ث مل يفرحنا امل�س�ؤول ��ون يف وزارة التجارة بان نت�سلم
ول ��و ملرة واح ��دة ح�صة كاملة ال ينق�صه ��ا �شيء وال يقول لك
الوكي ��ل حينم ��ا ت�س�أله �أن ه ��ذا هو كل ما ت�سلم ��ه من خمازن
ال ��وزارة الفارغة دوم ��ا  ،الأمر الثاين يتمثل ب�إ�ضافة جديدة
ه ��ي �إ�ضاف ��ة املزي ��د من امل ��واد اىل قائم ��ة املف ��ردات الهاربة
واك�ب�ر مثال على ه ��ذا هو اختف ��اء مادة ال�سك ��ر من احل�صة
من ��ذ ما يق ��رب من ثالث ��ة �أ�شهر عل ��ى الرغم م ��ن توفرها يف
الأ�س ��واق وبكميات كبرية وال ندري هل عجزت الوزارة عن
ا�ست�ي�راد مادة ال�سكر بينما التجار ي�ستوردونها �أم اننا عدنا
لزمن احل�صار وال�سكر ممنوع علينا والت�سا�ؤل الذي يتبادر
اىل الذه ��ن � ،أمل يخط ��ر يف بال الوزارة منذ ثالث ��ة �أ�شهر �أن
العراقيني مقبل ��ون على منا�سبات و�أعي ��اد واحتياجهم لهذه
امل ��ادة �أكرث من الأيام االعتيادي ��ة ؟ لقد يئ�سنا من هدية العيد
للمواط ��ن مثلما يئ�سنا من �أن تقوم الوزارة ب�شيء ما لأفراح
املواط ��ن حتى يف رم�ض ��ان املا�ضي مثلما يئ�سن ��ا من وجود
املنظف ��ات وم�ساحي ��ق الغ�سي ��ل �أو حت ��ى نوعي ��ة جي ��دة من
ال�ش ��اي يف احل�ص ��ة ،وهو الأمر الذي يدف ��ع املواطن ل�شراء
تل ��ك امل ��واد من ال�س ��وق واحل ��ال بالت�أكيد ال ي�ؤث ��ر على اهل
املحا�ص�ص ��ة و�سراق �أموال ال�شعب ق ��در ت�أثريه على الفقراء
و�أ�صح ��اب الدخ ��ل املح ��دود  .لق ��د كانت احل�ص ��ة التموينية
اف�ضل احللول املتوفرة للمواطن يف زمن احل�صار ومازالت
حبل النجاة له يف زمن الر�شوة والبطالة وال�سرقات الكبرية
واملحا�ص�صة وحينما ي�ضعف هذا احلبل وينقطع فلن يتبقى
ل ��ه �سوى �أن يتمث ��ل مبقولة �أبي ذر ال�شه�ي�رة " عجبت ملن ال
يج ��د القوت يف بيته كيف ال يخرج �شاهرا �سيفه " فاحذروا
غ�ض ��ب النا�س حينم ��ا ميتد عبث ال�س ��راق اىل قوتهم وقوت
عياله ��م وه ��و لي� ��س منة من احد ق ��در ما هو حق م ��ن اب�سط
حقوق املواطن يف البلد.
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تــ�أخـيـر فــحــ�ص �صــالحـيــة االدويـــة
يــخـلــق الـتــالعــب والـغــ�ش

ال تزال م�شكلة
فح�ص الدواء
يف املختربات
املركزية التابعة للدولة
ت�شكل عبئ ًا م�ضاف ًا
�إىل عملية توفري
الدواء للمواطنني،
وبالتايل �إىل �صالحيته
و�أ�سعاره �أي�ضا  ،فقد
�شكا الكثري من �أ�صحاب
املذاخر وال�صيدليات
وامل�ست�شفيات الأهلية
واحلكومية يف بغداد من
ت�أخر خمترب الرقابة
الدوائية املعني بفح�ص
الأدوية امل�ستوردة للبت
يف �صالحية الدواء
لفرتات طويلة ت�صل اىل
حد �أربعة �أ�شهر وجلوء
ال�صيدليات �أمام ذلك اىل
�أ�ساليب لي�ست ر�سمية
للح�صول على حاجتها
من الأدوية.

بغداد� /أفراح �شوقي
يق ��ول الدكت ��ور مع ��اذ يف م�ست�شف ��ى
( ).....وامل�س� ��ؤول ع ��ن ال�صيدلي ��ة
الأهلي ��ة املج ��اورة ان ح ��وايل%10
م ��ن الأدوي ��ة امل�ستخدم ��ة يف املذاخر
فق ��ط خ�ضع ��ت للفح� ��ص املخت�ب�ري،
والبقية ال حتمل عالمة الفح�ص  ،وقد
�أدخل ��ت عرب احل ��دود بط ��رق عديدة ،
و�أ�ض ��اف انن ��ا م�ضط ��رون اىل �شراء
ال ��دواء من ال�ش ��ركات امل�ستوردة على
الرغ ��م م ��ن ع ��دم خ�ضوعه ��ا للفح�ص

ونعم ��د اىل معرف ��ة جدواه ��ا بق ��راءة
اجله ��ة امل�صنع ��ة على العب ��وات واىل
خرباتن ��ا الطويلة يف جمال ا�ستخدام
الدواء،وه ��ي م�شكل ��ة غ ��دت عقبة يف
طري ��ق امل�ستوردين مم ��ن جزعوا من
الت�أخ�ي�ر ال�ل�ا م�ب�رر ملخت�ب�ر الفح�ص
املركزي(وه ��و الوحي ��د) �أم ��ام تزايد
حاج ��ة امل�ؤ�س�س ��ات ال�صحي ��ة �س ��واء
احلكومية او الأهلية للدواء ،وت�ساءل
الدكتور معاذ ع ��ن �أمكانية زيادة عدد
املخت�ب�رات وتوف�ي�ر �أدوات وم ��واد
الفح� ��ص املطلوب ��ة للتخل� ��ص م ��ن
امل�شكل ��ة التي �أثرت عل ��ى �سعر الدواء

�أي�ض ًا ،ورفعت من �أقيامه.
اما ال�صيدالين ماهر اجلاف فيقول ان
قرار وزارة ال�صحة القا�ضي ب�إخ�ضاع
الأدوي ��ة الداخلة اىل الب�ل�اد للفح�ص
وح�ص ��ر ا�سترياده ��ا بال�ش ��ركات
واملكات ��ب امل�سجل ��ة م ��ن الناحي ��ة
القانونية كان مت�سرع ًا كونه ا�سهم يف
ت�أخري ان�سيابية الدواء اىل الأ�سواق،
فتطبي ��ق الق ��رار بحاج ��ة �إىل مالكات
�صحي ��ة وخمت�ب�رات وف ��رق �صحي ��ة
تتواج ��د يف املناف ��ذ احلدودي ��ة بغية
ت�سهي ��ل دخ ��ول الكمي ��ات امل�ست ��وردة
م ��ن الأدوية ال�سيما ان الإنتاج املحلي

ال يف ��ي باحلاج ��ات املطلوبة .ووزارة
ال�صح ��ة العراقي ��ة كما تعلم ��ون لديها
مرك ��ز فح�ص واحد فق ��ط  -يف بغداد
 وه ��و غري ق ��ادر على فح� ��ص جميعالأدوية امل�ستوردة �إىل العراق.
اب ��و م ��رمي �صاح ��ب مذخ ��ر(  )...نبه
اىل ظاهرة جديدة غدت تعرتي �سوق
الدواء امل�ستورد وال تخلو من خماطر
كث�ي�رة با�ستهالك �أدوية غ�ي�ر مطابقة
للموا�صف ��ات وغ�ي�ر معروف ��ة املن�ش� ��أ
وال�سبب هو بطء �إج ��راءات الفح�ص
املخت�ب�ري التاب ��ع ل ��وزارة ال�صح ��ة،
حي ��ث جل� ��أ الكث�ي�ر م ��ن �أ�صح ��اب

ما هكذا ياتربية الكرخ

وزارة الكهرباء
وهذه ال�شكوى
ي�شك ��و املواط ��ن حمم ��د زب ��ون خل ��ف من حي
ال�شه ��داء الثاني ��ة من ك�ث�رة التج ��اوزات على
�أ�س�ل�اك التي ��ار الكهربائ ��ي يف منطقته ويدعو
اجله ��ات امل�س�ؤول ��ة يف ال ��وزارة اىل �ضرورة
�إيج ��اد احلل ��ول املنا�سب ��ة له ��ا ال�سيم ��ا وان ��ه
�سب ��ق وان مت ن�ص ��ب �أعمدة كهربائي ��ة ملناطق
(الرحمن) و(حي ال�سفري) القريبني من منطقة
ال�شماعية ولكن مل يت ��م الن�صب مبا يتالءم مع
ال ��دور ال�سكني ��ة الت ��ي ا�ضط ��رت اىل التجاوز
وخلق امل�شكلة ..مع التقدير

و�سائ ��ل الإعالم عن قيامه ��ا بجوالت
تفتي�شي ��ة عل ��ى ال�صيدلي ��ات الوهمية
وال�صيدليات الأهلية ومذاخر الأدوية
و�ضب ��ط كمي ��ات كب�ي�رة م ��ن االدوية
منتهي ��ة ال�صالحي ��ة وغ�ي�ر �صاحل ��ة
لال�سته�ل�اك الب�ش ��ري او تل ��ك الداخلة
اىل العراق ب�شكل غ�ي�ر �شرعي ،وهي
حت ��ذر املواطنني م ��ن تداولها ،ويبقى
ال�س� ��ؤال املط ��روح اال ميك ��ن الق�ضاء
عل ��ى ه ��ذه الظاه ��رة بتوف�ي�ر مراك ��ز
اخرى للفح�ص الدوائي لتجنب �شحة
ال ��دواء وبالت ��ايل توف ��ره ل ��دى غ�ي�ر
املخت�صني واملزورين؟

ردود واج��اب��ات

���������ش��������ك��������اوى
بع ��ث املواطن اب ��و �شيم ��اء من منطق ��ة البياع
بر�سال ��ة ي�ش�ي�ر فيه ��ا اىل ان تربي ��ة الكرخ يف
البي ��اع لي�ست على ما ي ��رام (من وجهة نظره )
ومي�صفها بالقول ان (الهرج واملرج) ي�سودها
من خالل اكتظاظها بالعن�صر الن�سوي ب�صورة
ملفت ��ة للنظ ��ر وم ��ع هذه الك�ث�رة ف ��ان املراجع
اليج ��د من ي�سرت�شد به ودائم ��ا ما يكون كاتب
العرائ�ض يف باب الرتبية هو املرجع واملجيب
عن ا�ستف�سارات املواطن وال نعلم ان كان هناك
ثمة تواف ��ق وتن�سيق ما ب�ي�ن املوظفني وكتبة
العرائ�ض !

املذاخر الأهلي ��ة اىل مطالبة ال�شركات
امل�صنع ��ة للدواء بو�ض ��ع رقم ( البيج
من�ب�ر) عل ��ى ال ��دواء امل�ست ��ورد وهو
رق ��م الفح�ص املخت�ب�ري ال�سابق ذاته
لل ��دواء  ،ليطرح بعده ��ا يف الأ�سواق
وال�صيدلي ��ات عل ��ى ان ��ه مفحو� ��ص
خمتربي� � ًا ولتجن ��ب م�ساءل ��ة الف ��رق
الرقابي ��ة ،وه ��و توج ��ه يج ��ب احل ��د
من ��ه وحماول ��ة ايج ��اد مناف ��ذ جديدة
للفح� ��ص للق�ض ��اء على م�شكل ��ة ت�أخر
الدواء املفحو� ��ص .اجلدير بالذكر ان
الأجهزة الرقابية والتفتي�شية التابعة
ل ��وزارة ال�صح ��ة غالب� � ًا م ��ا تعلن عرب

الفح�ص والرقابة �ضرورة..

�سيطرة تفتي�ش
ام ابتزاز؟
بع ��ث �إلين ��ا املواط ��ن ب ��در �سلم ��ان الوا�سط ��ي
بر�سال ��ة ا�شتكى فيها م ��ن ت�صرف مرفو�ض قام
ب ��ه احد �أ�أف ��راد �سيطرة حر� ��س وطني موقعها
بالقرب من ال�شركة العام ��ة لت�سويق املنتجات
النفطية الكائن عن ��د زاوية اجل�سر امل�ؤدي اىل
ملعب ال�شعب الدويل ،وذك ��ر ان الفرد املذكور
ق ��ام ب�إيقاف با�ص (الكيا) ال ��ذي ي�ستقله وعدد
�آخر من ال ��ركاب يف ال�ساعة ال�ساد�سة وخم�س
دقائق �صباحا ومل يطلق �سراحه اال يف ال�ساعة
ال�ساد�سة والن�صف ،بعد م�ساءلة �سائق البا�ص
م ��ن دون �سبب وجيه ،حيث كانت م�ستم�سكات
ال�سي ��ارة �أ�صولي ��ة جميعه ��ا ،وبع ��د اخ ��ذ ورد
ب�ي�ن ال�سائق والف ��رد املذكور ع ��اد ال�سائق اىل
البا�ص ليخربنا بحالة ابتزاز تعر�ض لها وقام
به ��ا الف ��رد املذكور ،حي ��ث حج ��ز م�ستم�سكات
البا�ص الر�سمية لديه ،طالبا من ال�سائق منحه
مبلغ� � ًا تافه� � ًا من امل ��ال ،بع ��د تو�صي ��ل الركاب
والعودة �إليه ،ويت�س ��اءل املواطن هل و�ضعت
ه ��ذه ال�سيطرات لل�سهر عل ��ى حماية النا�س ام
البتزازهم!

م�صري مفردات احل�صة التموينية
بع ��ث املواطن �سرم ��د عبد الواحد م ��ن الدورة
بر�سال ��ة �شكوى يقول فيه ��ا ان وزارة التجارة
جتاهل ��ت بق�صد او غري ق�صي ��د م�س�ألة مفردات
احل�صة التموينية الت ��ي مل ت�سلم للمواطن يف
حين ��ه ولعدة �أ�شهر �سابقة مع العلم ان املواطن
ا�ضطر ل�شرائها جمربا ودفع ثمنها غاليا وطالب
بر�سالت ��ه ان تبني ال ��وزارة ان كانت �ستعو�ض
املواط ��ن عن مف ��ردات احل�ص ��ة التموينية غري
امل�ستلم ��ة ام تل ��زم ال�صم ��ت مما يث�ي�ر �شكوك ًا
تتجه نحو وكيل احل�صة التموينية.

ما هكذا يا تربية الكرخ
بع ��ث املواطن اب ��و �شيم ��اء من منطق ��ة البياع
بر�سال ��ة ي�ش�ي�ر فيه ��ا اىل ان تربي ��ة الكرخ يف

مدار�س ت�شكو قلة الكتب
الدرا�سية املنهجية
ت�شكو معظ ��م املدار�س وعلى اختالف مراحلها

البي ��اع لي�ست على ما يرام (م ��ن وجهة نظره)
وي�صفه ��ا بالقول ان (اله ��رج واملرج) ي�سودها
من خالل اكتظاظها بالعن�صر الن�سوي ب�صورة
ملفت ��ة للنظر ومع هذه الكرثة ف ��ان املراجع ال
يج ��د م ��ن ي�سرت�شد ب ��ه ودائما ما يك ��ون كاتب
العرائ�ض يف باب الرتبية هو املرجع واملجيب
ع ��ن ا�ستف�س ��ارات املواط ��ن وال نعل ��م ان كان
هناك توافق وتن�سيق ما بني املوظفني وكتبة
العرائ�ض !

الدرا�سي ��ة نق�ص� � ًا يف كت ��ب املناه ��ج الدرا�سية
املوزعة على الطلبة وهناك مدار�س ت�ضطر �إىل
�إ�شراك عدة طلبة يف كتاب واحد ما ي�ؤثر �سلبا
عل ��ى م�ستواهم الدرا�س ��ي �إ�ضافة اىل ان هناك
الكث�ي�ر م ��ن املناه ��ج الدرا�سي ��ة ادخل ��ت عليها
تغي�ي�رات وتعديالت مل ت�ص ��ل اىل الطلبة وما
يثري الده�شة ان هذه الكتب املعدلة واملطبوعة
حديث ��ا متوفرة ل ��دى الباعة خا�ص ��ة يف �شارع
املتنبي وب�أثمان غالية وعلى وزارة الرتبية ان
تلتفت اىل هذا الأمر .
ربة بيت ت�شكو رداءة م�سحوق
التنظيف
ت�شك ��و املواطن ��ة ام فرقد من منطق ��ة العبيدي
�شرق العا�صمة بغداد رداءة م�سحوق التنظيف
امل ��وزع �ضم ��ن مف ��ردات احل�ص ��ة التمويني ��ة
وتذك ��ر يف الر�سالة الت ��ي بعثت بها ان نوعيته
تختلف عم ��ا كان م�ستخدم ًا وانه غري فاعل يف
التظيف.
م�شكلة املواطن مع عقارات
الدولة
�أزم ��ة ال�سك ��ن اخلانق ��ة الت ��ي يع ��اين منه ��ا
املواط ��ن الب ��د م ��ن تدخ ��ل الدول ��ة ب ��كل ثقلها
م ��ن اج ��ل ا�ستق ��رار املجتم ��ع و�إيج ��اد امل�أوى

املالئ ��م ل ��كل عائل ��ة عراقي ��ة تع ��اين م ��ن ه ��ذه
امل�شكل ��ة الت ��ي يب ��دو حلها ع�سريا عل ��ى الرغم
م ��ن القول بوج ��ود توجهات لإن�ش ��اء م�شاريع
�سكنية.هن ��اك عق ��ارات ودور و�شق ��ق �سكني ��ة
م ��ا زال ��ت عل ��ى حاله ��ا و�أمني ��ات �شاغليها من
املوظف�ي�ن وعوائله ��م ال ت ��زال �أمنيات يف حني
اجله ��ات امل�س�ؤول ��ة على ه ��ذه العق ��ارات التي
ذكرناه ��ا �سبق للأمانة العام ��ة ملجل�س الوزراء
وان �أ�ص ��درت كتاب� � ًا موجه ��ا اىل اجلهات كافة
للوزارات والدوائر غ�ي�ر املرتبطة بوزارة من
اجل اتخاذ �إجراءات بي ��ع هذه الدور وال�شقق
اىل �شاغليها مبوج ��ب الكتاب املرقم 2634يف
 2009/8/30ولك ��ن اجله ��ات املعنية مل تنفذ
ماج ��اء في ��ه ولأ�سباب غ�ي�ر معروف ��ة وكما هو
حا�ص ��ل يف دور الدولة التابع ��ة ل�شركتي عقبة
بن نافع (ب ��در) �سابقا والتي كانت تابعة لهيئة
الت�صني ��ع املنحلة وم ��ن ثم مت دجمه ��ا بوزارة
ال�صناع ��ة واملع ��ادن وتقع هذه ال ��دور يف حي
ب ��در مقابل �شرك ��ة اللحوم /ق�ض ��اء املحمودية
وي�أم ��ل �شاغلوه ��ا م ��ن املوظف�ي�ن يف ان تنتبه
اجلهات امل�س�ؤولة يف وزارة ال�صناعة من اجل
متليكها للعوائل التي ت�شغلها منذ فرتة طويلة
ووفق ال�ش ��روط املقررة �أ�س ��وة ببقية عقارات
الدولة .مع التقدير.
املواطنة ن�سرين
حممد حنون

حديــث ال�صــورة
بغداد /احمد نوفل

كاريكاتري .................عادل �صربي

ال�ص ��ورة ملتقط ��ة بعد�س ��ة م�ص ��وري
ق�سم االع�ل�ام يف امانة بغ ��داد الر�شفة
م ��ا تقومم به اجهزتها م ��ن عمل د�ؤوب
يف �سبيل معاجلة عري ال�شوارع التي
فق ��دت طبقته ��ا اال�سفلتية بفع ��ل تقادم
الزمن .
هذه ظاهرة باتت ال�سمة املميزة الغلب
�شوارعن ��ا يف قل ��ب العا�صم ��ة بغ ��داد
وعلى اطرافها.
ال�صورة املن�شورة حتثنا على ا�ستعادة
املا�ض ��ي القري ��ب يف عملي ��ة تبلي ��ط
ال�ش ��وارع وما نذك ��ره يف هذا اجلانب
ان اجلهات املعني ��ة �سابقا كانت تعالج
ال�ش ��وزارع التي تعرت من هذه الطبقة
بع ��دة اج�ل�اراءات منه ��ا ازال ��ت طبقة
الرتاب اوال من خالل اجهزة نفخ قوية
لكي تتجن ��ب م�شكلة تنافر م ��ادة القري
م ��ع الرتاب ال ��ذي يقوم بع ��زل ار�ضية
ال�شارع عن امل ��ادة وهو عمل حم�سوب
ح�ساب ��ه وال ميك ��ن (تزفي ��ت) �ش ��ارع
دومنا اللجوء اىل ذلك االمر.
ام ��ا بالن�سب ��ة لل�ش ��وارع الرتابية التي
كان ��ت ت�ش ��ق يف مدن �سكني ��ة حدجيثة
العهد فكانت املعاجلات االولية لها هي
ان تق ��وم �صهاريج عمالق ��ة بر�ش مادة
النف ��ط اال�سود على الرتاب لكي جتنب
املواط ��ن التعر� ��ض لالترب ��ة والغب ��ار
التي ميك ��ن ان تثريهاحركة ال�سيارات

�إىل� /صحيفة املدى
م /رد

نهديكم حتياتنا..
كتابن ��ا  515يف  ..2009/10/11اعلمن ��ا م�ص ��رف الر�شيد بخ�صو� ��ص اخلرب ال�صحفي
املن�ش ��ور يف �صحيفتكم الع ��دد  1624يف  2009/10/10حتت عنوان (بانتظار قرو�ض
الإ�سكان) مايلي:ـ نود �إعالمكم ب�أنه مت اطالق م�شروع �إقرا�ض كافة املواطنني لغر�ض بناء
دور �سكني ��ة وبلغ ��ت قيمة القر�ض ( 30مليون) دينار .ام ��ا ب�ش�أن وجود حاالت االبتزاز
فامل�صرف و�ضع خطة ال تتيح ابتزاز املقرت�ض مع وجود رقابة �إ�ضافة �إىل ذلك ف�أننا ندعو
املواط ��ن �إىل ان ي�أخ ��ذ دوره الرقاب ��ي و�أب ��واب الإدارة العامة مل�ص ��رف الر�شيد مفتوحة
للتبليغ عن �أي حالة غري مر�ضية للمواطن املقرت�ض .راجني ن�شر الرد ..مع التقدير.
مدير العالقات واالعالم
2009/12/7
م�صرف الر�شيد /كتابكم  459يف  / 2009/11/26للعلم  ...مع التقدير.
�إىل� /صحيفة املدى
م /رد

نهديكم حتياتنا..
كتابن ��ا  503يف � ..2009/10/8أعلمن ��ا م�ص ��رف الر�شيد بخ�صو� ��ص اخلرب ال�صحفي
املن�شور يف �صحيفتكم العدد  1722يف  2009/10/7حتت عنوان (بانتظار القرو�ض)
م ��ا يل ��ي:ـ نود ان نعر�ض ب�أن ��ه مت �إطالق م�شروع �إقرا�ض كاف ��ة املواطنني لغر�ض بناء
دور �سكنية وبلغت قيمة القر�ض ( )30مليون دينار اما ب�ش�أن حاالت االبتزاز فامل�صرف
و�ضع خطة ال تتيح ابتزاز املقرت�ض مع وجود رقابة �إ�ضافة اىل ذلك ف�أننا ندعو املواطن
ان ي�أخ ��ذ دوره الرقابي و�أبواب الإدارة العامة مل�صرف الر�شيد مفتوحة للتبليغ عن �أي
حالة غري مر�ضية للمواطن املقرت�ض .راجني ن�شر الرد  ..مع التقدير.
مدير العالقات واالعالم
2009/12/7
م�صرف الر�شيد /كتابكم  446يف  / 2009/11/22للعلم  ...مع التقدير.

نــفــط ا�ســـود و�شـــوارع
ا�ضافة اىل ان النفط اال�سود امل�ستخدم
كان مين ��ع م ��ن اختالط ال�ت�راب مبياه
املطر ويكون طبقة عازلة حتول ما بني
تك ��ون الوحول واالطي ��ان التي ت�شكو
منه ��ا ال�ل�ان اغل ��ب مناطقن ��ا وخا�ص ��ة
�ضواحي العا�صثمة بغداد .
ال�س� ��ؤال التي رتث�ي�ره ىال�صورة هو

ه ��ل ان املعني�ي�ن باالمر يعمل ��ون وفق
م ��ا كان يعمل به االول�ي�ن من اجل بنية
حتتية متينة ميكن ان تنعك�س ايجابيا
عل ��ى املواط ��ن وان مل يك ��ن فالتذك�ي�ر
ميك ��ن ان ي�ساه ��م يف ا�ستع ��ادة ما كان
معم ��ول ب ��ه وفق جت ��ارب واتق ��ان مل
لي�س اال.

