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عادوا ام مل يعودوا ..قضية بقرارات متناقضة
انـي املواطن علـوان سلطـان ثجيل
املـيــاحـي مـن مــوالـيــد  1924ارجــو
ان ـصـ ــايف مـن ال ــظلـم ال ـ ــذي حلق
بع ــائلـتـي الـتـي اصـبحـت ضحـي ــة
مـن ضحايـا الفسـاد اإلداري الذي
يعــم دوائ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة مب ـ ــا ف ــيه ـ ــا
القضاء.
بـ ــتـ ـ ـ ـ ــاريـخ  2005 /5/29اصـ ـ ـ ـ ــدرت
مـحكمـة بـداءة الكـاظـميـة قـرارهـا
يف الـدعـوى املـرقمـة /886ب2003/
بتخليـة الدار املستـأجرة من قبلي
للـ ـضـ ـ ــرورة املـلج ـئـ ـ ــة امل ــتحـققـ ـ ــة
للـمـ ــدعــني (محـمـ ــد رض ـ ــا ،واثق،
علـي ،هـيفــاء ،هـن ــاء ،سهــام) أوالد

عبد احلسني حنـظل كونهم عادوا
من اخلــارج بعــد سق ــوط النـظــام
لع ـ ــدم وج ـ ــود سـك ــن لهــم ح ـ ـســب
ادعائهم.
ومت الــطعـن ب ــالق ــرار يف مـحكـم ــة
استـئنـاف بغـداد /الكـرخ بـصفتهـا
ال ـت ـم ـي ـي ـ ــزي ـ ــة واص ـ ــدرت ق ـ ــراره ـ ــا
ب ـت ـ ــاريخ  2005/6/12ب ـ ــرد الق ـ ــرار
ولع ــدة اسبــاب مـنهــا :ان احملـكمــة
ل ــم تـ ـ ـ ـسـ ـت ـكـ ـمـل حتـقـ ـيـق ـ ـ ـ ــاتـه ـ ـ ـ ــا
بخـصــوص عــودة جـمـيع املــدعـني
مـن خ ــارج القـط ــر ،ولكـن بـت ــاريخ
 2005/11/14أص ـ ـ ــدرت محـك ـمـ ـ ــة
بــداءة الكــاظـميــة قــراره ــا الث ــاني
بتخلية الدار ايض ًا .

ومت الـطـعن بــالقــرار الثــاني لــدى
محـكمــة استـئنـاف بغــداد /الكـرخ
ال ـتــي ط ـ ــال ـبــت ب ـ ــاك ـم ـ ــال ج ـمــيع
الـ ـتـحـقـ ـيـقـ ـ ـ ــات وسـ ـ ـ ــد الـ ـثـغـ ـ ـ ــرات
القــانــونـيــة ومـنهــا عــدم تــوضـيح
ت ـ ـ ــاريـخ ع ـ ـ ــودة امل ـ ـ ــدعــني وت ـ ـ ــاريـخ
مغ ــادرتهـم والـتـحقق مـن سكـنهـم
احلـ ـ ــالــي وكـ ـ ــذلـك سـك ــنهــم ق ــبل
مغـ ـ ــادرة الع ـ ــراق .واث ـب ـتــت ع ـ ــودة
اثـنـني مـن املـ ــدعـني الـ ـسـتـ ــة ولـم
تـثـبـت م ــوقف الـبقـي ــة .ومـع ذلك
فـان مـحكمـة االستـئنـاف صـادقت
عل ــى ق ــرار الــتخلـي ــة الـص ــادر مـن
مـحكمـة بـداءة الكـاظـميـة بتـاريخ

يف حمطة وقود املنصور ..الغاز بقوة القامات

 2005 /11/14بـ ـ ـك ــل ث ــغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرات ــه
القانونية.
بتـاريخ  2005/12/27قدمـنا طلـب ًا
الـى محكـمة االسـتئنـاف بصفتـها
الـتـمـيـي ــزي ــة لـتــصحـيح ق ــراره ــا.
الصادر بتـاريخ  2005/11/28كونه
مجـحفـ ـ ًا بـحقـنـ ــا لكــنه ــا رف ـضـت
طلب التصحيـح ولم توافق عليه.
هناك ثغـرات ومالبسـات اخرى يف
ه ـ ـ ــذه القـ ـض ـيـ ـ ــة اذ ان احملـك ـمـ ـ ــة
اك ــتفــت ب ـ ــال ـتـعه ـ ــدات اخلـ ـط ـي ـ ــة
للـم ــدعـني إلثـب ــات عـ ــدم متلـكهـم
عقــار ًا آخــر ولـم تتـحقق مـن ذلك
لدى دوائـر التسجـيل العقاري مع

يف صلب املوضوع

الـعلـم بـ ــانهــم ميلـكـ ــون اكـثـ ــر مـن
عق ـ ــار مـثـبـت يف دائ ـ ــرة ض ـ ــريـب ـ ــة
الـك ـ ــاظ ـم ـي ـ ــة واك ــتفــت احملـك ـم ـ ــة
بتــأييــد أمني احمللــة الثبــات انهم
يسكنـون يف دار واحدة .ولم تطلب
مـنهـم اب ــراز بـط ــاق ــة ال ــسكـن ،وان
التــأييــد الــذي حـصلــوا عـليـه من
اجمللـس الـبلــدي هــو تــأييــد مــزور
ك ـ ــذلـك ف ـ ــان الـ ـض ـ ــرورة املـلج ـئ ـ ــة
حتـقـق ــت الثـ ـن ــني م ــن امل ـ ـ ـ ــدع ــني
فقط .املدعـية التي مت ابـرام عقد
ايجار الدار معها ادعت بان العقد
مزور رغم مرور سنـني طويلة على
الـتع ــامل به ضــريـبـي ـ ًا فـهل يجــوز
للمحكمة ان تأخذ بهذا ؟

أملعب ريايض أم موقع
نفايات؟
يف الــوقت الـذي تــزين الـدول عــواصمهـا بـاملـسـاحــات اخلضـر
واحلدائق واملالعب .تقوم امـانة بغداد بتحـويل ملعب رياضي
يف منطقـة الشـرطة الـرابعة محلـة  857مقابل ثـانويـة جنمة،
الــى مكـب للـنفــايــات ! ويـطــالب املــواطنــون يف رســالتـهم الــى
الصفحـة ،امانـة بغداد بـاعادة امللعـب الى حـاله حتـى يتسـنى
لـشبـاب املـنطقـة االستفـادة منه بـدالً من حتـويله الـى مصـدر
للروائح الكريهة واالمراض فضالً عن منظره املزعج.

لفيف من اهالي محلة 857

انــا وع ــائلـتـي مهــددون بــالـضـيــاع
ويتـوجب علينـا تطبيق قـرار دائرة
تنـفي ــذ الكــاظـميــة بــاخالء الــدار
ليـرمــى بنـا يف الـشــارع ونحـن من
ضع ــاف احل ــال ومـن املـتـض ــرريـن
مـن الـن ـظـ ــام الـبـ ــائـ ــد .مت اعـ ــدام
ثالث ــة مـن ابـن ــاء خ ــالـتـي بـتهـم ــة
ان ـت ـم ـ ــائهــم ال ـ ــى ح ـ ــزب مع ـ ــارض
للــسلـط ــة م ــا انـعكــس ذلـك عل ــى
محـاربـتي ومحـاربـة اوالدي فـيمـا
بعد .

املواطن
علوان سلطان ثجيل
بغداد /الكاظمية

من يلتفت اىل هنر العشار؟
عبد احلسني الغراوي
ف ــا قـت ن ـسـب ــة ا لـت ل ــوث يف
نهر ال عـشار الذي يخترق
ـص ـ ـ ــرة كـل
ـم ـ ـ ــد يـ ــن ـ ـ ــة ا ل ـبـ ـ ـ
احل سـابات .ومن يـره هذه
اال يــام ي بــد له مــس تـنق ع ـا ً
اك ثــر ممــا ي بــدو له ن هــر ا ً.
اجمل ـ ـ ــاري ا لـ ـت ــي
فـ ـم ـ ــي ـ ـ ــاه ـ
وغ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ــات
ت ـ ـ ـصـ ــب ف ـ ـيـه ـ
الن بـا تـات ال طـفيل يـة ت كـاد

تــط غـ ــى ع لــيه .ا لـنـ ــا فـ ــورة
ا ل ـتــي ا جنـ ـ ــزت ق ــبل عـ ـ ــدة
يع ـ ـ ــد ي ل ــت فــت
ش هـ ـ ــور ل ــم ـ
الي هـا ا حـد .دوا ئـر ا لـبي ئـة
والب لـد يـة وا ملـوارد ا ملــائ يـة
وا ل ـسـيــا ح ــة م عـنـيــة ا كـثــر
مــن غ ـي ـ ــر هـ ـ ــا لال ه ـت ـم ـ ــام
ـنه ـ ـ ــر ال عـ ـ ـشـ ـ ــار و عـك ـ ــس
بـ ـ
ا لــوجه ا حلـضــاري ملــدي نــة
البصرة.

شارع حي اخلليج يف النعريية  ..إمهال ووعود ال تنفذ
مــا حـصل يف محـطــة وقــود
امل ـن ـص ـ ــور ي ـ ــوم 2006/1/29
صـبــاح ـاً شـيء ال يـصــدق..
ت ـ ـ ـ ـ ــزاح ـ ـمـ ــت الـع ـ ـ ـ ـ ــوائـل يف
طــوابيـر طــويلــة للحـصـول
عل ــى قـن ــانــي الغ ــاز ح ـسـب
البطاقـة الوقوديـة املعتمدة
حـ ـ ــالــيـ ـ ـ ـاًُ ،وكل ح ـ ـســب مـ ـ ــا
مخصـص له ،وتطلب االمر
ال ـ ــوق ـ ــوف (ب ـ ــال ـ ـس ـ ــرة) ()8
س ــاع ــات ومـن ثـم ال ــرج ــوع
ب ـ ـ ــالقــنـ ـ ــانــي فـ ـ ــارغـ ـ ــة الـ ـ ــى
البيوت.

الـسـبب هـو بـاعـة الـسيـارات
والعــربــات الــذين تــزاحمــوا
مع العــوائل وجـلبــوا معـهم
ع ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــرات الـ ـب ـ ــط ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــات
السـتبــدالهــا بـقنــانـي الغــاز
فـ ـي ــمـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ــرك ــت الـعـ ـ ـ ــوائـل
املـ ـ ــوجـ ـ ــودة ت ــتفـ ـ ــرج وحــني
اعـتـ ــرضـ ــوا ب ـ ــالق ـ ــول إنهـم
ي ـ ـ ــري ـ ـ ــدون اسـ ــط ـ ـ ــوان ـ ـ ــة أو
اسـطــوانـتـني وفق الـطــابــور
قال لهم املوظف املسؤول:
ليـس االم ــر بيــدي ف ــاذا لم
ازودهـم بـ ــالغـ ــاز يقـتل ــونـن ــا

(بالقامات)..نعم يخبؤونها
حتت مالبـسـهم ويهــددوننـا
بهـا ..نـحن اصحـاب عـوائل
ونخـ ــشـ ـ ــى علـ ـ ــى انف ـ ـس ـن ـ ــا
وعوائلنا!
هل هـ ــذا معق ــول وايـن هـي
ق ـ ــوات ح ـم ـ ــاي ـ ــة احمل ـط ـ ــات
وافــراد ال ـشــرطــة واحلــرس
ال ــوطنـي افتــونــا ي ــرحمـكم
اهلل ويــنعــم علــيكـم بـ ــالغ ــاز
السائل واملكثف واجلامد!

املواطنة
أ.ش

مـنـ ــذ ثالث سـنـ ــوات وشـ ــارع حــي اخللــيج
الــرئيــس يف منـطقــة النـعيــريــة يف بغــداد
اجلــديــدة يعــانـي االهم ــال نتـيج ــة كثــرة
احلف ــر وامل ـطـب ــات فـيـه وتخ ــريـب شــبك ــة
مجــاري امليــاه فتحـول يف اجــزاء منه الـى
مـ ـسـتـنـقعـ ــات ي ــصعــب علـ ــى الـ ـسـيـ ــارات
والـســابلــة اجـتيــازه .هــذا الـشــارع يــوجــد
علــى جــانبـيه العــديــد مـن محــال اســواق
اجلـمل ــة الـتـي ع ــانـت مـن قل ــة ال ــزب ــائـن
لـتع ــذر وصـ ــولهـم والع ــدي ــد مـنهـم راجع
دائــرة البلـديـة مـن اجل اصالحه ولكـنهم
لم يجدوا غير الوعود التي لم تنفذ .
دائ ــرة الـبل ــدي ــة مـط ــالـب ــة ب ــاصالح ه ــذا
الشارع الرئيس وباسرع ما ميكن.

املواطن
ناجي محمود مخلف
بغداد اجلديدة

يف جامعة املوصل

االقسام الداخلية للطلبة بال خدمات واصحاب
الشهادات بعقود مؤقتة!

يع ــانــي طلـب ــة االق ـس ــام الـ ــداخلـي ــة يف
ج ـ ـ ــامعـ ـ ــة امل ـ ـ ــوصل مــن سـ ـ ــوء وتـ ـ ــدنــي
اخلـدمـات املقـدمـة بـالــشكل الـذي بـات
ي ــؤث ــر ب ــشكـل سلـبـي يف مـ ـسـت ــويـ ــاتهـم
الــدراسيـة فـضال عـن التــاثيـر الـنفــسي
واملـعن ــوي حيـث يقــول ع ــدد من طـلبــة
االقـسام الـداخلـية بـان اغلـب البنـايات
والغـرف متهالكـة وحتتاج الـى عمليات
ت ـ ــرم ـيــم اض ـ ــاف ـ ــة الـ ـ ــى االنقـ ـط ـ ــاع ـ ــات
املـستمـرة للمـاء والكهـرباء والـنقص يف
احملـروقـات وتــشكـو اغـلب االقـســام من
تـراكـم النفـايـات واالوسـاخ بـشكل كـبيـر
م ــن دون ان تق ـ ــوم رئ ـ ــاس ـ ــة اجلـ ـ ــامع ـ ــة

ومديرية االقسام الداخلية بوضع حل
لتلك املـشاكل وعنـدما ابلـغ قسم من
الـطـلبــة مــديــر االقـســام الــداخـليــة يف
اجلـ ـ ــامعـ ـ ــة بـ ـضـ ـ ــرورة رفع ال ــنفـ ـ ــايـ ـ ــات
املــتك ــدس ــة ق ــرب االقـ ـس ــام الـ ــداخلـي ــة
وغـ ـ ـ ــرف نـ ـ ـ ــوم ال ـ ـطـالب ابـلـغـه ــم بـ ـ ـ ــان
اجلــامعــة ال تــستـطـيع ت ــوظيـف عمــال
لعدم وجود تخصيصات مالية كافية.
وجاءتنا الرسالة التالية من لفيف من
موظفي العقود يف اجلامعة:
نحن موظفون متقاعدون نعمل بعقود
عل ــى املالك املــؤقـت يف كلـيــات ومــراكــز
جـ ــامع ــة امل ــوصـل نع ــانـي ومـنـ ــذ ثالث ــة

أع ـ ـ ــوام خـل ــت م ــن قـل ـ ـ ــة رات ــب الـعـق ـ ـ ــد
اخملصـص لنـا والبــالغ (  ) 75000دينـار
شهـرياً  ،وهـذا املبلغ ال يفـي مبتطلـبات
احليـاة املعيـشيـة يف مثل هـذه الظـروف
الـتي ميــر بهــا الـبلــد  ،لــذا نــرج ــو من
وزارة الـتـعلـيــم العـ ــالــي أن تعـمـل علـ ــى
شمول أصحاب الـشهادات األولية منا (
االبـت ــدائـي ــة واملـت ــوسـط ــة والـث ــان ــوي ــة )
بالتـثبيت على املالك الـدائم يف جامعة
املــوصل أس ــوة بب ــاقي الــدوائ ــر التــابعــة
للـوزارات األخــرى التي شـملت أصحـاب
العقــود املــؤقتــة بــالـتثـبيـت علــى املالك
الدائم .

للامء رائحة بمدينة العبيدي
بعـث الـ ـسـي ـ ــد شهـ ــاب عـبـ ــد
احلـسـني التـميـمي مـن حي
الشهداء يف مدينة العبيدي
يف بغـ ــداد بـ ــرسـ ــال ـ ــة يقـ ــول
فيها:
ان سـك ـنـ ـ ــة حــي الـ ـ ــشهـ ـ ــداء

األولــى والثــانيـة يف املــدينـة
يــشكــون مـن اخـتالط مـيــاه
الـ ـ ـش ـ ـ ــرب مب ـي ـ ـ ــاه اجمل ـ ـ ــاري
ويــدعــون دائــرة الـبلــديــة يف
العـبـيــدي لـتخلـيــصهـم مـن
هـ ـ ــذه املـ ـ ـشــكلـ ـ ــة م ــن خالل

صـ ـيـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــة شـ ـب ـكـ ـ ـ ــات املـ ـ ـ ــاء
واجملاري.
وقــد وصـلت احلــالــة الــى ان
مـاء الشـرب اصبح ذا رائـحة
عفنة وكريهة.

الى مديرية التقاعد العامة

قوائم املوصل ملاذا تتأخر دائامً؟

يف رســال ــة وصلـت للــصفحــة مـن عــدد مـن
املتقـاعـدين يف املـوصل يـشكـون فيهـا تـأخـر
وصـول القوائم التقـاعدية الـى املصارف يف
املدينـة حيث لم يتم حتى يـوم الثاني عشر
مـن شهــر آذار تــسلـم الــرواتـب الـتقــاعــديــة
للعـسكــريني واالسـرى والـشهـداء الـتي كـان
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مـن املفتـرض تـسلـيمهـا منـذ بـدايـة الـشهـر
ويـط ــالـب ــون دائ ــرة الـتق ــاع ــد ب ــاالس ــراع يف
ارسـال القـوائـم التقـاعـديـة نظـراً للظـروف
املعيشيـة الصعبة اضـافة الى الـزخم لكبير
للـمتقاعدين علـى املصارف نتيجـة لتأخير
وصول هذه القوائم.

عدسة مراقب

جرس الشهداء من
يلبسه ثوب اجلامل؟
خ ــرجت ســائــراً علــى ق ــدمي يف
الـ ــضح ـ ـ ــى بال ه ـ ـ ــدف ،وفجـ ـ ــأة
وجـدت نفـسي سـائـراً يف عالوي
احللـة ،كنت اقف امـام البنـايات
واحمل ـ ــال واملق ـ ــاهـي الـ ــشعـبـي ـ ــة
واتـذكـر مــا بقـي منهــا علـى حـالـه متهــالكـاً
ومن امتدت اليـه يد التغييـر ..حتى وصلت
جـ ـسـ ــر ال ــشهـ ــداء .كـ ــان الـنـ ــاس يف الـعقـ ــود
ال ـس ــابق ــة يــطلق ــون علـيه ت ـسـمـي ــة "ج ـس ــر
الع ـت ـيـق" النه اجلـ ـ ـسـ ـ ــر ال ـثـ ـ ــابــت االول يف
بـغداد .كـان يف غايـة اجلمـال آنذاك .وكـانت
امانة العاصمة شديدة االهتمام به .
لــم اصـ ـ ــدق م ـ ـ ــا أرى :القـ ـ ــاذورات واالزبـ ـ ــال
اكـوامـاً ،احلفـر علـى أعمـاق متفـاوتـة ،منهـا
العـميق الـذي يـرى مـن خالل صفحـة املـاء
ومنهـا البـسيط الـذي تغطيه املـياه اآلسـنة.
الـ ــروائح الـكـ ــريهـ ــة متأل اجلـ ــو علـ ــى طـ ــول
امتداد اجلسر.
والـن ــاس مي ــرون م ـس ــرعـني بـني ال أب ــالـي ال
يـنـتــبه الـ ــى مـ ــا حـ ــوله ،و مـنـ ــزعج مـن أذى
الــروائح الـنـتـنــة ،وبـني مـتـضــايق مـن اكــوام
االزب ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـتـ ــي
ت ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـ ــد عـل ـ ـيـه
أ.د .محمد يونس
طريقه.
إن ـنــي أت ـ ـسـ ـ ــاءل:
متى يعـي الناس
ان ال ـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريــق والناس ميرون
الــذي ي ـسـلك ــونه مسرعني بني ال
جيئـة وذهابـاً
هو أبالي ال ينتبه
طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـقــهـ ـ ـ ـ ــم؟
"ومـاحك جـلدك الى ما حوله ،و
م ـ ـثـل ظـفـ ـ ـ ـ ــرك" منزعج من أذى
فـيبــادر الــواعــون الروائح النتنة،
–الغيورون على
ســمع ـ ــة بل ـ ــدهــم
الـ ـ ـ ـ ـ ــى ح ـ ـمـلـ ـ ـ ـ ـ ــة
شعـبـي ـ ــة ع ـ ــام ـ ــة
لـتـن ـظــيف اجلـ ـسـ ــر وجتـمـيـله واحملـ ــاف ـظـ ــة
عليه؟
متــى يخـرج االخـوة اعـضــاء مجلـس امـانـة
بغ ـ ــداد مــن مـك ـ ــاتــبهــم ال ـ ــى ش ـ ــوارع وأزق ـ ــة
مـدينتـهم احلزيـنة ليـشاهـدوا ما يلفـها من
مناظر القذارة واخلراب واالهمال ،ويعملوا
على تضميد جراحاتها؟
متـى تـسـتفيق امـانـة العـاصمـة من رقـادهـا
(اللـذيــذ) فتـشمــر عن سـاعـد اجلـد لـتعمل
ل ـيـل نه ـ ــار ومت ـ ــسح عــن ع ـي ـ ــون م ـ ــدي ـن ـتــي
دمـ ــوعهـ ــا وتعـيـ ــد الــيهـ ــا بهـ ــاءهـ ــا ورونـقهـ ــا
فتلـبسـها ثـوب النظـافة واجلـمال واالنـاقة.
ونحن ،يا امانة العاصمة ،ملنتظرون!

يف منطقة التويثة ..شبكة املياه
موجودة واملاء مفقود !
بعـث السـيد قـاسم العيـثاوي
من منطقة التويثة يف جسر
ديالى برسالة يقول فيها:
ان هذه املـنطقـة سبق لـها ان
زودت ب ـ ـش ـبـك ـ ــة م ـي ـ ــاه ولـكــن
ال ـ ـ ــذي ح ـ ـ ــدث ان االنـ ـب ـ ـ ــوب
املـزود لهـا بــامليـاه قــد انكـسـر
منـذ فترة طـويلة من دون ان
يـج ـ ـ ـ ـ ــد مـ ــن يـل ـ ـتـفـ ــت ال ـ ـيـه

فاعـتمد االهالي على التزود
ب ــاملـي ــاه مـن الـنه ــر .الـبعـض
م ــنهــم اضـ ـط ـ ــر ال ـ ــى ش ـ ــراء
مـع ـ ـ ـ ـ ــاجل ـ ـ ـ ـ ــات امل ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــاه مـ ــن
الصيـدليـات ،نسبـة االطفال
امل ـص ــابـني مبـ ــرض االسه ــال
تتـزايـد يـوم ـ ًا بعـد اخـر وهـو
يـ ــدعـ ــو بـ ــرسـ ــالـتـه اجلهـ ــات
املعـنـيــة الــى ابــدال االنـبــوب
املكسور.

ردود واجابات
الى /جريدة املدى
م /اجابة
يهـديكـم مكتـب املفتـش العـام يف وزارة االتصـاالت
اطيب حتيـاته متمنيـاً لكم دوام املوفقيـة والنجاح
خلـدمــة قضـايـا شعـبنــا الصـابـر ويـود ان يعلـمكم
بخصـوص الشكـوى املنشـورة يف جريـدتكـم الغراء
ب ـ ــالع ـ ــدد  612بـت ـ ــاريخ  2006/3/2وحتـت عـن ـ ــوان
(هـواتف مـؤقتـة) واخلـاصـة بعـطل الهـاتف املـرقم
( )7630882فـانه قـد مت اجـراء الالزم واصلح هـذا
اله ــاتف وك ــذلـك بخـص ــوص ال ــشك ــوى املـن ـش ــورة
بـالعـدد  617يف  2006 /3/9وحتت عـنوان (هـواتف
معـ ــطلـ ـ ــة) واخلـ ـ ــاص ـ ـ ــة بعـ ـطـل اله ـ ـ ــاتف املـ ـ ــرقــم
( )8823867نود اعالمكم بانه قد مت إصالحه .
للتفضل بنشر االجابة  ..مع التقدير

مكتب املفتش العام
يف وزارة االتصاالت

الى /جريدة املدى
م /اجابة
يهـ ــديـكـم مـكـتــب املفـت ــش العـ ــام اطـيـب حتـيـ ــاته
مـتمنياً لكم دوام املوفقية والنجاح خلدمة قضايا
شعـبـنـ ــا املـمــتحـن ويـ ــود ان يـعلـمـكــم بخ ـصـ ــوص
الشـكوى املنشورة يف جريـدتكم الغراء بالعدد 612
بـت ــاريـخ  2006/3/2وعل ــى ال ـصـفح ــة اخل ــام ـس ــة
وحتـت عـن ــوان (عــطل ه ــاتف مـن ــذ أربع ــة اشه ــر)
واخلـاصـة بعـطل الهـاتف املــرقم ( )8831241فقـد
مت اجراء الالزم واصلح الهاتف.
تفضلكم بنشر االجابة  ..مع التقدير

النفايات :اما أن حترق هكذا او تكون علفاً
للحيوانات!!

مكتب املفتش العام
يف وزارة االتصاالت

