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املـسـاعـدة املـتبـادلــة سمـة انـســانيـة
رائعـة تتجسـد يف االنسـان وتنعكس
يف تـصرفـاته مع  االخـرين وتـرتبط
 –صعـودا او هبـوطـا- مع تـعلمه يف
الـبيت او يف املدرسـة ومع ما عـايشه
يف الــشــارع ويف احلـيــاة مــن خالل املـمــارســة

العملية.
وكم هي  –املـساعـدة املتـبادلـة- رائعة يف نـظر

الناس االخرين. 
واملقصود هنا املساعدة املتبادلة بني االجيال،
أي ان اجليل الشاب ميـد يد املسـاعدة للجيل
العجـوز. هنـا جتـري عـمليـة رد اجلـميل لهـذا
الشيخ الذي تفـانى يف خدمـة ابنائه واحفاده
كــاب وكمـعلم وكـانـسـان.. والـشـاب يف مـده يـد
املـساعدة لـلشيخ امنا يـؤسس لتقليـد انساني
سام سيكون له مردوده االيجابي عليه عندما
يتقـدم بـه العمـر، فــالطـفل عنـدمـا يـرى هـذه
املـمـــارســـة ويــتحــســـس انعـكـــاســــاتهـــا فــــانه
سـيقلــدهــا ويـتــربـي علـيهــا يف مقـبل سـنــوات

عمره.
حليـة بـيضـاء تـؤطـر اجلـزء االسفـل من وجه
حولـته التجـاعيـد الى خـارطة مـتشـابكـة من
الغـضــون العـمـيقــة، وكــان الــشحــوب يغـطـي
ذلك الـوجه احلــزين، وعالمـات املـرض بـاديـة
عليه وهـو يصعد البـاص الهثا. اخـذت حركة
البـاص املزدحـم تنعكس عـلى الشـيخ فينكفئ
الى امـام تارة ويتـهاوى الى الـوراء تارة اخرى،

ومييل مع انحناءة الطريق ميينا او شماال.
لم يـبق من مقـاعـد البـاص مكـان خــال حيث

يــجــلــــــــــــــــــــــس
الــــــــــــرجـــــــــــــال
والـــــشــبــــــــاب،
وهــــنـــــــــــــالــــك
ــــــــــــان امــــــــــــرأت
تـــــــــــــــــشــغـــالن
اربعة مقاعد
مع ابـنـيهـمــا
وممـــا يـثـيـــر
الـــــشـجــن ان
جــــــــــــمــــــــــــيــــــع
الـــركـــاب قـــد
ــــــــــوا جتـــــــــاهـل
ذلك العـجوز
متـــــامـــــا ولــم
يلــتفـت الــيه
احـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد،
فــاضـطــــررت،

انــا الــذي اقــاربه يف الــسـن الــى الـتـنــازل عـن
مقعـدي ودعـوته الـى اجللــوس رغم اعتـراضه

يف البداية ثم راح يلهج بالشكر والدعوات.
املالحــظ يف اجملـتــمعــات املــتقــدمـــة ثقــافـيــا
وحـضــاريــا ان ظــاهــرة املــســاعـــدة، املعـنــويــة
اســاســا، ظــاهــرة ســائــدة بـني الـنــاس، فـتــرى
الـشيخ والـطفل واملـرأة احلـامل يجــدون اكثـر
مـن دعـــوة للـمــســاعــدة يف الــشـــارع واحملالت
العــــامــــة ويف وســــائــط الــنقـل، فال ميـكــن ان
يبقـى شـيخ متـأرجحـا يف واسطـة نقل عـامـة،
كـمــا صــدف عـنــدنــا الن بقــاءه بهــذا الــوضع
يــشكل مــوقفـا ال انـســانيـا يــدين احلـاضــرين
ويهـبــط بحــسهـم الــذوقـي الــى احلــضـيــض،
لــــذلـك نــــرى اكــثــــر مــن دعــــوة يف مــثل هــــذه

احلاالت هناك.
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املساعدة املتبادلة
دليل صحة املجتمع

أ.د محمد يونس

يف صلب املوضوع

اخذت حركة
الباص املزدحم

تنعكس على
الشيخ فينكفئ
الى امام تارة
ويتهاوى الى

الوراء تارة
اخرى،

العدد )582(اخلميس)19( كانون الثاني
NO (582)Thu. (19) January

قـطــرات املـطــر الـتي تـســاقــطت
قـبـل العـيــــد بــثالثــــة ايــــام كــــان
ميكن لهـا ان تكـون مبـعث خيـر
وتفـــاؤل ولكـن اعقـبهـــا يف تـلك
االيــــــام دوي ثالثـــــة انـفجـــــارات
قويـة ظن البعض انهـا عمليات
ارهـابيـة وقد تـبني فيمـا بعد ان
احملــــــوالت الــكهــــــربــــــائــيــــــة قــــــد
)تـبـللـت( بــــاملــطــــر فــــانـفجــــرت
واخــــتـفــــــــــى مـعـهــــــــــا الــــتــــيــــــــــار
الـكهـــربـــائـي يف احلـي واسـتـمـــر
الــظـالم مخــيــمـــــا طــيلـــــة ايـــــام
العيـد بعدمـا كان نـور الكهـرباء
بــاتيـهم ملـدة سـاعـة او سـاعـتني
يف الـيـــوم. الــبعــض مـن اهـــالـي
احلـــي عـــمـــــــــد الـــــــــى ايـــــصـــــــــال
الكهـربـاء بطـريقــة )جطل( مع
املــنــــطـقـــــــة املـقـــــــابـلـــــــة وبـقــيــت
العــــــوائل الــتــي لــيــــس لــــــديهـــــا
مـولـدات كهـربــائيــة وتلك الـتي
لم )جتـطل( بال كهـربـاء وحتـى
الـســاعـــة ولم يـتخــذ اي اجــراء
الصالح املـولدات التي عـطلتها

قطرات املطر.

جاء عطل احملوالت.
مواطن  –من سكنة
حي املواصالت

بـــاالســــراع الصالحهـــا وصـــاروا
يـــــــرددون  املـــثـل الـــــــذي يـقـــــــول
)فـــــوك احلــمل تـعالوة( فــبعـــــد
االنقـطاعـات للتيـار الكـهربـائي

اهـــالـي حـي املــــواصالت مـحلـــة
863 زقـــــاق 62 ومـحالت اخـــــرى
يـــــدعـــــون الــــســـــادة املــــســـــؤولــني

مطر العيد وعطل حموالت الكهرباء يف حي املواصالت
الــــســيــــــد امجــــــد محــمـــــد
سلطـان من سكنـة مديـنة
الـــزعفـــرانـيـــة احمللـــة 951
زقـــــاق 25 بعـث بــــرســــالــــة
يقـــول فــيهـــا: مـــرت سـنـــة
علــى حـملــة صيــانــة ومــد
ــــــــــــابـــــيـــــب اجملــــــــــــاري يف ان
املـنـــطقــــة دون ان يـنــتهـي
العـمل. مد اجملـاري خلف
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هـطــول االمـطــار اضــافــة
ـــــــــــــــابــــــيــــــب الـــــــــــــــى ان االن
املــستخـدمـة لـلمجـاري ال
حتـــــمــل املــــــــــــــواصــفــــــــــــــات
املطلـوبـة فـسعتهــا ضيقـة
وال ميـكــنهـــــا الــتــصــــــريف
املطـلوب. عـلى االمـانة ان
ــــــــــراعــــي مــــــــــواصـفــــــــــات ت

االنابيب ايضا.
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ــــــــات جـعـلـــت مـــن حـفــــــــري
الــــشــــــوارع مــــســتــنـقعــــــات
وتالالً مـن الـطـني يـتعـــذر
اجـتـيــازهــا. املــطلــوب مـن
امانة بغـداد ان تقوم بردم
حـفـــــــــــر اجملـــــــــــاري الــــتــــي
حفـــرتهــا يف الــشــوارع وان
ال تــــدعهــــا بهـــذه احلـــالـــة
الــتــي ازدادت ســــــوءاً بعـــــد
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يف الزعفرانية
حفريات االمانة حتولت اىل مستنقعات وتالل

الـسيــد منعـم عبـد القـادر مـن سكنـة
شارع فلسطني يقول يف رسالته:

قبل عيـد الفطر قـامت اجهزة بـلدية
مــركــز الــرصــافـــة بعـملـيـــات حفــر يف
شـارع فلـسـطني وتــركتهـا دون ردمهـا،

اضــافــة الــى ان سـكنــة احمللــة 505 يف
معــانــاة مــسـتــدميــة نـتـيجــة انــســداد
اجملـــــــاري الـــتـــي اصـــبـحـــت مــــصـــــــدراً
ــــــاه ــــــرك املــي ــــــروائـح الـكــــــريـهــــــة وب لـل

اآلسنة.
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حملة 505 يف شارع فلسطني وحفريات االمانة

بعثت السـيدة ابتهاج
مـنعم بـرسـالــة تقـول
فيها ان لديها خدمة
ــــــاهــــــزت 19 عــــــامــــــا ن
امــضــتهــــا بــــوظــيفــــة
مـعلـمـــة جــــامعـيـــة يف
الـتـعلـيـم االبـتــــدائـي
ــــــــة يف وزارة الـــتــــــــربـــي
انـــــتــهـــــت بـــــتــقـــــــــــــدمي
اســــتـقـــــــــالــــتـهـــــــــا مــــن
ـــــة العـــمل بــــســبـــب قل
ـــــذي كـــــان ـــــراتــب ال ال
يــتقـــــاضـــــاه املـعلـم يف
ــــــاد وهــي الـعـهــــــد املــب
تـــتــــــســـــــــاءل ان كـــــــــان
بــــاالمكـــان احـتــســـاب
خـــــدمــتهـــــا الغـــــراض
الـــــتـقــــــــــــاعــــــــــــد لـــكـــــي
ــــــــا تـــتـقــــــــاضــــــــى راتـــب

تقاعديا.
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سؤال موجه اىل
وزارة الرتبية

اصــبحـت ظــــاهــــرة تــــربـيــــة
االغـــــــــنـــــــــــــــــــــــــام يف احملـــالت
الـــسـكـنـيــــة مـن الــظــــواهــــر
ــــــوفــــــة يف كـل ارجــــــاء ــــــأل امل
مـــديـنـــة بغـــداد وقـــد عـمـــد
ـــــــى ـــــــام ال اصـحـــــــاب االغـــن
اســـــــــتـــغـــالل اجلـــــــــــــــــــــــــزرات
الوسطيـة للشوارع الـعامة
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ـ ـ ـ
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وتـخلـيــص املـنــــاطق مـنهـــا
فالـظاهـرة آخذة بـاالزدياد
يـومـا بعـد يـوم وتـأثيـراتهـا
الــــسلـبـيــــة مــصــــدر ازعــــاج

مستمر للمواطنني.
احمد ياسني
منطقة الوزيرية

واحـتـكــــارهــــا اليــــواء هــــذه
احليـوانــات التـي اصبـحت
تشـكل مصـدرا مـن مصـادر
تلـــوث املـنــــاطق الـــسكـنـيـــة
اضافـة الى مـا تعـانيه من
اكــداس الـنفــايــات. امــانــة
بغــداد مــدعــوة الــى احلــد
ـمــــن هــــــــــذه الــــــظــــــــــاهــــــــــرة ـ ـ

جزرات وسطية حتولت اىل جمازر اغنام
املواطن فالح الدراجي بعث برسالة يعتب
فيهـا علـى مفـرزة مـرور الـشـرطـة ويقـول:
بتـاريـخ 15/ 1/ 2006 جلب انـتبــاهي احـد
افــــــراد شــــــرطــــــة املــــــرور قــــــرب اجلـــــــامعــــــة
املـــسـتـنــصـــــريـــــة وهـــــو يــتعـــــامـل مع احـــــد
اصحـــاب الــسـيـــارات اخلـصـــوصـي تعـــامال
بــدت فيه الـعصـبيـة واضحـة علـى شــرطي
املــرور، فقــد عال فـيه صــوته علــى صــاحب

الـسيـارة دون مبــرر ال سيمـا انه كـان يـركن
سيارته يف مـكان غيـر ممنوع، املـطلوب من
شـــــرطــتــنـــــا اعــتــمـــــاد الــتعــــــامل الــــسلــــس
واالحـتــــرام املـتـبــــادل ولـيـتــــذكــــروا بــــانـنــــا
احــتـفلــنــــــا بعــيـــــدهــم مــنـــــذ ايـــــام لــيــــســت
بــــالــبعـيـــــدة... وكلـنـــــا امل يف ان ال يـكــــون
للغـضـب والعـصـبيــة مكـــان بني الـشـــرطي

واملواطن.

إحتفلنا بعيد الرشطة ولكن...

السلوكيات  التي تصدر
مـن مـنـتـــسـبـي تــــربـيــــة
الــرصــافــة االولــى جتــاه
املــراجع يجب ان تـتغيـر
وتسـايـر الـتغيـرات التي
ــــــوضـع ــــــى ال طــــــرأت عـل
العــــراقـي بــــاكـمـله فـمــــا

ـ ـ ـ

وهذا ما ملسناه يف ذاتية
التعلـيم االبتدائي ومن
املـوظفــات فيهـا، نـطلب
مــن املـــســـــؤولــني تــنــبــيه

ممن يعنيهم االمر.
مواطن

زال الـــتعــــــامل مــن قـــبل
مــوظفـي هــذه املــديــريــة
بـاقيـاً علـى مـا هــو عليه
يف الـــســــابق فــــالــتعــــالـي
ـــــــراجـع ونـفـــــــاد ـــــــى امل عـل
الـــصــبــــــر مـــنه، هــي مــن
ــــــواقف االعــتــيــــــاديــــــة، امل

ـ

ـ ـ ـ

ـ

مديرية تربية الرصافة االوىل
سلوكيات مرفوضة

لـفـــيـف مـــن املـفـــــصــــــــولـــني
الــــســيـــــاســيــني يف مــــصفـــــى
بـــيجـــي بعــثــــــوا بــــــرســــــالــــــة

يقولون فيها:
نـحــــن مـجــــمـــــــــــوعـــــــــــة مــــن
املفصـولني السياسيني متت
ــــــى الـعــمـل يف ــــــا ال اعــــــادتــن
مـــصفــــى بــيجـي ومـنــــذ مــــا
يـــزيــــد علـــى الــسـنـــة قـمـنـــا
بـتقــــدمي طلـبـــات الـــى ادارة
املــصفـــى لغـــرض احـتــســـاب
خـدمــاتنـا الــوظيـفيـة الـتي

ـ
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ـ ـ ـ

سبـقت فصلـنا اسـوة بغيـرنا
من الـذين متت اعـادتهم يف
ــــــة ــــــدول ــــــر ال مـخـــتـلـف دوائ
واحـــــتـــــــــســـــبـــــت لـهـــــم تـلـــك
اخلـــــــــــــدمـــــــــــــة . لـــكـــــن ادارة
املـصفــى مــازالت متــاطل يف
تنفيذ التعليمات وبتعمد.

ندعـو اجلهات املسـؤولة الى
حثـها علـى اجناز معـاملتـنا
وبــــاســــرع مــــا ميـكـن كــــونـنــــا
حتـملـنـــا ظلـمــا يف الــســـابق

وال نريد حتمله ثانية.

ـ ـ ـ
ـ
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املفصولون السياسيون يف مصفى
بيجي واحتساب مدة الفصل

ـــــر الــــصحـــــة الــــســـــد وكـــيل وزي
الدكتـور عمار الـصفار صرح يف
ـــــونــي مـــن خالل لقـــــاء تـلفـــــزي
بـرنـامج )املـنبـر العــراقي( علـى
ــــة يــــوم 15/ 1/ ــــاة العــــراقــي قــن

2006 مبا يلي:
ــــة ــــة للـــســن ــــالــي ــــة امل 1- املــــوازن
احلــالـيــة شـملـت تعــديل كــافــة
الــتخــصـيــصــــات املــــالـيــــة عــــدا
تخــصـيــصــــات الــــرواتـب وهــــذا
يعني ان تعـديل الرواتب اصبح
مجــــرد وعــــود لـن تــنفــــذ خالل
ــــالــيــــة احلــــالــيــــة و ــــة امل الــــســن
)اواعــدك بــالــوعــد وازكـيك  يــا

كمون(. 
ـــــت ـــــب 2- ان الــــــــــــــــوزارة طــــــــــــــــال
بـاخملـصصـات جلمـيع منتـسبي
الــــوزارة ولكـن مـجلــس الـــوزراء
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خـدمــة 23 سنـة واربعـة اطفـال
يف الــوقت الــذي يتقـاضــى فيه
ــــة بخــــدمــــة 17 خــــريج اعــــدادي
ــــراتــب ــــر مــتــــزوج ال ــــة وغــي ســن
ــــــــرفــــض نـفــــــسـه.. هـل كـــنـــت ت
االشـــتـــــــراك يف االضـــــــراب الن
وكــيل الــــوزارة قــــال )االضــــراب
مــــرفــــوض( رغــم انـك قـــــابلــت
الـوزيـر واملسـؤولني ولـم حتصل
اال علـى اجلواب نفـسه )شكلـنا

جلنة وراح تدرس املوضوع(؟

البكتريولوجي
كمال الدين محمد
الهورامي
اخملتبر املرجعي للعوز
املناعي )االيدز(
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ــــــرهــــــا يف وزارة الــــصـحــــــة وغـــي
القليم كردستان(.

3- ارجــــو الـتـخلـي عـن لـهجــــة
الــتهــــديــــد بــــاملـــسـمــــوح وغـيــــر
املــسـمـــوح، فغـيـــر املــسـمـــوح هـــو
السكـوت عن اخلطأ فهو يخلق
ديـكتاتـوريات جـديدة واملـسموح
هــو املـطـــالبــة بــاحلقــوق ولـفت
نــظــــر املـــســــؤولـني ومـن ضـمـن
ذلـك االضــــراب عـــن العـــمل يف
مـؤسسـات تـديـرهـا دكتـاتـوريـات
صغيــرة او كبيـرة وهـو حق نـراه
كمـا نـرى الـدميقــراطيـة يف كل

دول العالم.
4-أسال سيادته لـو كنت مكاني
وتتقـاضـى راتبـا قـدره 318 الف
ديـنــــار رغـم انـك حــــاصـل علــــى
شهـــادة الـبـكلـــوريـــوس ولــــديك

ـ ـ ـ
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ليـست قرار ارقـام فردي وزوجي
ــــاء دون ــــى مــنه االطــب يـــســتــثــن
الـشعب كله وكان عجلـة الدولة
تـــــــــــــــدور بــهـــــم فــقــــــــط مــع كــل

التقدير لهم ولغيرهم. 
ـــــراتــب هــــــو حق املــــــوظف 2- ال
وعــائلـته، وهــذا احلق يـجب ان
تــدعمه احلكـومـة ال ان متـاطل
يف مـنـحه ملــــدة قــــاربـت الــثالث
سنـوات فـيمـا يــرتع الكـثيــر من
مـنتــسبـي وزارته بـــرواتب تـصل
الى ضعف استحقاقهم دون ان
نـسـمع تـصــريحــاً الي مـســؤول
ــــانه سـيـتـم ولــــو مــــرة واحــــدة ب
صـــرف الفـــروقـــات يف الـــرواتـب
مـنذ 31/ 12/ 2003 وانه سـيتم
اسـتقطـاع املبـالغ الـتي صـرفت
زيـادة عـن االستحقـاق )كمـا مت
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الــرواتـب معـتقــدا ان هــذا يعــد
ــــا للـمــــوظفـني وهــــو ال مـكـــسـب
يعلم بانه اجهض كل آمالنا يف
ــــراتــب الن تــــشـكـــيل تعـــــديل ال
جلنة جـديدة يعني الـعودة الى
مـنـتــصف العـــام 2004 عـنـــدمـــا
ـــــــة لـلـــنــــظـــــــر شــكـلـــت اول جلـــن
ــــرواتــب ملــنــتــــســبــي بــتعـــــديل ال

وزارته.
4- وختـاما فـان السـيد الـوكيل
اعلــنهــــا صــــراحــــة )االضــــراب

مرفوض( والعاقل يفهم.
وانا اقول للسيد الوكيل:

1- ان اخملـــصـــصــــات املــــذكــــورة
مخـــصـــصـــــات خـــطـــــورة عـــمل
وليـسـت مخـصـصــات مخــاطــر
امـنيـــة واال وجب صــرفهـــا لكل
الــــشعــب العــــراقـي. كـمــــا انهــــا
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اقـــــــــــرهـــــــــــافـقــــــط لـالطــــبـــــــــــاء
والصيـادلـة )النـهم عملـة نـادرة
معــــرضــــة لـالنقــــراض بـــسـبـب
االغتيـال. اللهـم اجعلنـا عملـة
نـادرة وسلـط علينـا من يحـاول
اغـتيــالنــا لتـحنن قـلب الـســادة
املسـؤولـني علينـا( وان املـوضـوع
ــــى الــــســيــــد رئــيــــس عـــــرض عل
الـــــــــــوزراء يف الـعــــيـــــــــــد وكـــــــــــان
مـتعـــاطفــــا بقلــبه معـنــــا ولكـن
ليس بقلمه حيث اعلن الوكيل
ان القــــرار لـيـــس بـيــــد الـــسـيــــد
رئـيـــس الــــوزراء وخــــذ عــــزيــــزي
ـــــدا )راح املــــــوظف وعـــــدا جـــــدي
يدرسون موضوع اخملصصات(.
3- كمــا ان الــسيــد الــوكـيل كــرر
ـــــة ــــشـكـــيل جلــن عـــــدة مـــــرات ت
ــــــدراســــــة مــــــوضــــــوع تـعــــــديـل ل
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عيدية السيد الوكيل ملوظفي الصحة من غري االطباء

مـنطقـة راغبـة خـاتـون يف االعـظميـة جعلـت منهـا االمطـار
القلـيلـــة الـتـي تــســـاقـطـت يف االيـــام االخـيـــرة تــطفـــو علـــى
بحيـرة من املياه بعد ان ترافقت مع انسداد اجملاري. بلدية
االعـظـميــة مــدعــوة الــى تــدارك االمــر قـبل سقــوط امـطــار
كثيفة قد تؤدي بـاملنطقة الى ما ال حتمد عقباه من خالل
العـمل على اصالح وصيـانة شبكـة اجملاري فيهـا، وتخليص

املنطقة من طوفان املياه اآلسنة والطني.
مازن ابو جعفر
االعظمية/ راغبة خاتون

بلدية االعظمية ومشكلة
شبكة املجاري

السـيد هـاشم العبـودي من
سكنـة مــدينــة الصــدر بعث
بـــرســـالـــة قـــال فـيهـــا: مـنـــذ
نحو عـشرة ايام او مـا يزيد
واكيــاس النفـايــات مملـوءة
مبحــتـــــويــــــاتهـــــا امـــــام داره
الـــواقعـــة يف قـطـــاع 39 دون
ان جتــــد مــن يحـمـلهــــا مـن
عمال بلـدية مديـنة الصدر

الـتـي بـــاركـنـــا عـمـلهـــا اول
االمــر مـن خالل خـطـتهــا
بـرفع هـذه النفـايات يـوما
بيوم. ويـدعو الـبلديـة الى
الـعـــــــودة الـــــــى الـــيـــــــاتـهـــــــا
الــســـابقـــة ومـتـــابعـــة ذلك
لكـي ال تتكــدس النفـايـات
ـــــــــر مـــن الـالزم امـــــــــام اكـــث

البيوت بانتظار رفعها. 
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اىل بلدية مدينة الصدر مع التحية

صـــاحـب الهـــاتف املـــرقـم
5592208 يـــدعـــو بـــدالـــة
االنــتـــصــــــار الــــــى اعــــــادة

بدالة االنتصار وهذا اهلاتف
احلــيــــــاة لهـــــاتـفه الـــــذي
تعــطل عــن العــمل مـنــــذ

ثالثة اشهر. 

الــسيـد مـحمـد  الــزبيـدي
مـن منطقـة السـيديـة حي
أجـنــــاديــن بعـث بــــرســــالــــة
يقــول فـيهــا ان الــسـيــارات
اخملصـصة لـرفع النفـايات
خــــــــرجـــت عـــن املــــــــألــــــــوف
واصــــــبــحــــــت ال متـــــــــــــــارس
االعمـــال املتــاحــة بهـــا من
قـبل الـبلـــديـــة، فــســـواقهـــا
يذهبون ويـاتون يف الشارع
ويـرون الـنفـايــات مكـدسـة
امـــام الـبـيــــوت دون رفعهـــا،
والسـبب ان هؤالء الـسواق
اعــتـــــادوا اخـــــذ مــبـلغ مــن
املــــــــــــــــــال مـــــــن كــل بـــــــيـــــــت
يــتــــسلــمـــــون مــنه اكــيـــــاس
النفايـات فمن ال يعطيهم
ال يرفعـون نفايـاته، لذلك
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سوق العدل املركزي
ردا علـى الـشكــوى املنـشـورة بعـدد جـريـدتـكم
الـصــادر بتــاريخ 10/ 11/ 2005 حتـت عنـوان
)العـاملـون يف سـوق العـدل املـركـزي يـشكـون
ممن؟( تود وزارة التجارة توضيح اآلتي بهذا

الشأن:
1- سـوق العـدل املـركـزي هـو السـوق الـوحيـد
العـامل يف بغـداد بـالـوقت احلـاضـر لـتسـويق
الـبضــائع التـي تتعـامل بهـا الـشـركـة العـامـة
لالســواق املــركــزيــة علـيه ال ميكـن جعل دوام
الـــســــوق بـني يــــوم واخــــر الن ذلـك يـتـــسـبـب
بـانخفـاض واردات الشـركة املـاليـة مما يـؤثر
سلبـا علـى انـسيـابيـة العمـل للشـركـة، لـذا ال

نؤيد املقترح الوارد ذكره يف الشكوى.
2- امـــــا بخــصـــــوص وجـــــود قـــــوات مــتعـــــددة

احلصـص التمـوينيـة التـي لم يتم تـسليـمها
مــن 1/ 1 ولغــــايـــــة 31/ 8/ 2005 نقــــدا فــــان
الفـتـــرة املـــذكـــورة تعـتـبـــر مـنـتهـيـــة امـــا بعـــد
الفتـرة املـذكـورة فـسيـتم تـوزيع املــواد بصـورة
كـاملـة وحـسـب املتـوفــر ووزارة التجـارة جـادة
يف مــــوضــــوع تــــوقـيـع عقـــــود مع الـــشــــركــــات
املنتجـة لتـامني مفـردات احلصـة التمـوينـية

كاملة لالشهر القادمة. 
راجـني نشـر هـذا الـرد علـى نـفس الـصحيفـة

عمال مببدأ حرية النشر ... مع التقدير
املكتب االعالمي
وزارة التجارة

اجلـنــسـيـــات يف الـطــــابق االعلـــى يف الــســـوق
نـقتــرح مفــاحتــة اجلهـــات اخملتـصــة للـطـلب

من هذه القوات مغادرة املوقع.
راجـني نشـر هـذا الـرد علـى نـفس الـصحيفـة

عمال مببدا حرية النشر ... مع التقدير
املكتب االعالمي
وزارة التجارة

حول احلصة التموينية
جـوابا علـى الشـكوى املنـشورة يف صحـيفتكم
فـيمـا يـتعلق بــاحلصـة الـتمـويـنيـة تـود وزارة

التجارة توضيح االتي بشأن املوضوع:
نـظـرا لـصــدور تعلـيمــات من رئـاســة مجلـس
الـــــــوزراء تقـــضــي بـــتعــــــويــــض العـــــــوائل عــن

وزارة التجارة ترد عىل شكاوى املواطنني
صـــار مـن العــــرف ان يقف
صـــاحـب املـنـــزل امـــام داره
ـــــــــارات ـــــــــد مـــــــــرور ســــي عــــن

االمانة. 
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حي أجنادين يف السيدية
يشكو عامل رفع النفايات

تصوير: نهاد العزاوي


