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نعـم مـن الـصحـيح ان العـملـيــة
السياسيـة يف ظل الدميقراطية
حتـتـمـل الكـثـيـــر مـن الـتجـــاذب
والـتنــافــر، وان معــدل الـســرعــة
الـتي تـسيـر بهـا العـمليـة الـسيـاسيــة، أبطـأ
من نـظيــرتهــا يف ظل الــديـكتــاتــوريــة الـتي
يجــــري فــيهــــا احلـــســم علــــى نحــــو ســــريع،
فتظهر العملية السيـاسية وهي تسير على
نحـــــو اســـــرع، ومــن الــــصحـــيح كـــــذلـك ان
ـــــى ارســـــاء االســــس يحـــــافـــظ اجلــمــيـع عل
السـليمـة للـدولـة العـراقيـة العصـريـة وهي
ـــــشــكـلـهـــــــا. ولــكـــن لـــيـــــس مـــن يف مــــطـلـع ت
الصحيح علـى االطالق عدم االلتفـات إلى
معـاناة شعب بكـامله يواجه مـحنة املوت يف
ايـة حلظة ويف أي مكـان؛ فاذا كـان االجماع
العام يقـول بان تشـكيل احلكومـة سيفضي
إلـــى تخلـيـص الـنــاس مـن مـــا يعــانـــونه، أو
علـــى االقل يــسهـم يف الـتـطــور الـتـــدريجـي
لالوضـــــاع نحــــو االحـــســن، فلــم ال يحــــاول
السياسـيون التداعـي حلسم قضيـة تشكيل
احلكومة بطريقة أو طـرق اكثر عملية مما

يجري استخدامه اآلن؟
ان االخفــــاق يف تـــشـكــيل احلـكــــومــــة وبعــــد
مــضي هــذه الـفتــرة، ال يــسبـب احبــاطــاً يف

نفـسيـة املـواطن
ويجـعله يــرتــاب
يف مــصـــــداقــيـــــة
ـــــاســيـــــني، الـــــســي
فــحــــــــــــســـــب بــل
يـــــدعـــــو كـــــذلـك
إلـــى ان تـتـــداول
ـــــــنـــخـــــــبــــــــــــــــــــــة ال
االجـــــابـــــات عــن
الــســؤال. تــأخــر
تــــــــــــــــــــشــــــكـــــــــيـــــل
احلـــكــــــــــــــومـــــــــــــــة
العـــراقـيـــة أزمـــة
ام تـــــخـــــلـــــف يف
االداء السـياسي
لــــلــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى
ـــــاســيــــــــة؟ الـــــســي

ـــــــــوكـهــــم ــــــســــيـــــــــاســــيـــــــــون يف سـل ـــــــــدو ال يــــب
وتـصـــريحـــاتهـم كـــأنهـم يعـملـــون علـــى وفق
ـــــر ــــــر العـقالنــي يف الـــتفــــــاعل عــب الـــتفـكــي
احلوارات واللقـاءات واالجتمـاعات، وغـالباً
مــــا يـــطلــــون علــــى الـــشــــاشــــة وهـم يـلقــــون
بـشـــواظ االمل يف نفــوس العــراقـيـني لـيالً،
حــتـــــى يـــصـــطـــــدم العـــــراقــيـــــون صــبـــــاحـــــاً
بتصـريحات أو احـداث تطفئ األمل قـصير
العـمر الـذي انبـثق يف ليل االمـس، وصاروا
بـــــالفـعل مــصـــــدر قلـق للـمــــواطـن بـــسـبـب

تصريحاتهم املتناقضة.
ان علـــى الـــسـيـــاسـيـني مــــراجعــــة انفـــسهـم
ووســائلهـم وثقــافتـهم الــسيــاسيــة لفحـص
االداء الــــســيـــــاســي فـــــالــــشـك - وهـــــذا حق
للـمــــواطـن - بــــدأ يـتـــســــرب إلــــى الــنفــــوس
خـــاصـــة وان اسـتـمــــرار الفـــوضـــى االمـنـيـــة
وتــردي اخلــدمـــات العــامــة يــأخـــذ بخـنــاق
املــــواطـن الــــذي مــــا زال يـنـتــظــــر اخلالص
الوطنـي منذ اربعـة عقود أو يـزيد، ولـنسأل
االطــراف املعـنيــة: مــا هي مــرجـعيــاتـكم يف
حل االزمـــات، أهـي املـبـــادئ العـــامـــة املــتفق
علــيهــــا يف الـــــدميقــــراطـيــــة، االسـتـحقــــاق
ــــــة، أم العـقل االنـــتخـــــابــي وحـكـــم االغلــبــي
الـــسـيــــاسـي واســتخـــــدامه مـن اجـل انقــــاذ
ـــــــاته وحـــــســم االمــــــور ـــــشعــب مـــن معــــــان ال
ــــــــادئ الـعــــــــامــــــــة ــــــــى املـــب ــــــــاد إل ــــــــاالســـتـــن ب
للــدميقــرطيـة، أو تـغليـب اخليـار الـوطـني،
مــصـلحــــة الـــشعـب الـعلـيــــا الـتــي تقـتــضـي
تنـازالً من هـذا الطـرف أو ذاك؟ ثم مـا هي
احللـــول الـبــــديلــــة لالصــــرار علـــى مــــرشح
واالصـــرار املـضــــاد علـــى رفــضه، اال تـــوجـــد
حلـــول بـــديلـــة؟ حلـــول مـنقـــذة للـمـــواطـن

العراقي.
االبـطـاء ال يـتنــاسب قـطعــاً مع مــا يعـانـيه
العراقيـون من مآس، ونحن نـعلم ان التأزم
الــسيــاسي امـر ال بــد منـه، إال ان االلتفـات
للــزمن ضـروري يف مـنظـومــة عمل الـنخب
السـياسيـة، نعم انهـا ازمة وحتتـاج إلى اداء
سـيـــــاسـي يــتجـــــاوز الــتخـلف يف الــتفـكـيـــــر
وادواته، ووضع معــانــاة النــاس امــام انـظــار
وقلوب قادة البلـد شأن البد ان يلتفت اليه
الـسيـاسيـون، قبل ان تـولـد االزمـة الـراهنـة

ازمات اخرى رمبا ال حتمد عقباها.
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تشكيل احلكومة
ومصلحة املواطن

علي االشتر

يف صلب املوضوع

فلم ال يحاول
السياسيون

التداعي حلسم
قضية تشكيل

احلكومة بطريقة
أو طرق اكثر

عملية مما يجري
استخدامه اآلن؟

استشـــــارات قانونيـــــــة

يصـعب على أي سـائق سيارة يف هـذه األيام
اجـتيــاز زحــام الــسيــارات الـكثـيف يف شــارع

اجلمهورية قرب أسواق الشورجة. 
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العدد )650(االحد)23( نيسان 2006

بغداد/ املدى
مـنـــــذ العــــام 1956 وبـــــائع
الصحف املواطن حمودي
جــــــواد كــــــاظــم 70 عــــــامــــــاً
ــــــــــــة بـــــيـع ميــــــــــــارس مـهـــــن
الــــصحـف يف العـــــاصــمـــــة
بغداد. وهـي مهنة محـببة
لنفـسه علـى مـا يبـدو ولم

يجد
مـنهــا فكــاكــاً طــوال سـنني

عمره. يقول لنا:
ابـدأ يوم عملي يف الساعة
الـســابعــة صبــاحــاً اتـسـلم
حصـتي مـن الصـحف من
املــــــوزع وانــــشــــــرهـــــــا علــــــى
طاولتي الصغيرة للقراء.
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الـــذين يــشتــرون الـصحف
الــتــي ابــيـعهـــــا فـــضالً عــن
العــديــد من الـشخـصيــات
الـــــســيـــــــاســيـــــــة واالدبــيـــــــة

املعروفة.
بــــائعـنـــا ابـــو عــــادل يقـــول
يــــــــؤسـفـــنـــي انـــنـــي اآلن ال
اسـتـطـيع قـــراءة الــصحف
التي امامي مثلما كنت يف
الــــســـــابـق نعــمــــــة القـــــراءة
ذهـبـت مـع نعـمـــة الـبــصـــر
ـــــــــــــر ســـــنـــــي ال اآلن وبـــكـــــب
اســـتـــــطـــيـع الـقـــــــــراءة مـع
االسـف وبـــــــالـكـــــــاد امـــيـــــــز

طريقي حني اسير.
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تطالنا التفجيرات خاصة
ان شـــارع الـــسعـــدون شهـــد
العـــديـــد مـن الــتفجـيـــرات
بالسـيارات املفخخة لكنها
ايــــضـــــــاً ال تـــــســتــــطــيـع ان
حتــولـنــا عـن املكــان الــذي

اعتدنا اجللوس فيه.
اشهر الصحف اشهر

الشخصيات 
مـن اشهـــر الــصحف الـتـي
تـعــــــــامـلـــت بـــبـــيـعـهــــــــا هـــي
صحــيفــــة الــبالد وكــــذلـك
اذكـــر ان )مـــزاحـم الـبـــاجه
ــــــــــــوزراء ـــــــــس ال جـــــي( رئـــــي
الـــســـــابق كــــان واحــــداً مـن
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بعد تـسلمها مـن مجمعها
بــــالقـــرب مـن بـنـــايـــة وزارة
الــــدفــــاع يف بـــــاب املعــظـم.
مـنــطقـــة الـبـــاب الــشـــرقـي
مـنـــذ اخلـمـــسـيـنـيـــات هـي
املـكـــــــان الـــــــذي ابـــيـع فـــيـه
الـصحف. كــان البـيع اكثـر
واذكـــر انـي كـنـت ابـيع 350
نــــــسـخــــــــة مـــن صـحـــيـفــــــــة
واحـــدة. كنــا نحـن البــاعــة
بــصــــورة عــــامــــة يف صــــراع
مـــــســتــمـــــــر مـع مـــــــوظـفــي
ــــــــة لــكـــنـهـــم لـــم ــــــــدي الـــبـل
يــستـطـيعــوا ان يــزيحــونــا
عـن )مكــاننـا املـكني(. هـذه
االيــــــــام نـخــــــشــــــــى مـــن ان
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الربح ليس هديف الوحيد.
هــنــــــا علـــــى جـــــانــب شـــــارع
الـــسعـــدون الــتقـي يـــومـيـــاً
ــــــــادل ــــــــاالصــــــــدقــــــــاء اتـــب ب
احلـديـث معهم. يـسـرونـني
واســـــــرهــم مـــــــا يـحـــــــزنــنـــــــا
ويفــــــرحــنــــــا. عــــــائــــــد بـــيع
ــــــــــدي الــــــصـحـف قـلــــيـل ول
عـــائلـــة مكــونــة مـن تــسعــة
افـــراد يف مـنـتــصف الـنهـــار
انــسحـب لـيـخلفـنـي ولــدي
عـادل الـذي يـعمل يف احـد

املطاعم.
املكان املكني

ــــــــضــــــيــف كــــــنــــــت ابــــــيــع وي
الصحف يف حـديقـة غـازي

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

رئيس وزراء سابق كان احد زبائنهيوم يف حياة بائع صحف
*بعث السيـد فالح عبد حاجم من الديوانية برسالة يسأل فيها ان

كان الشقيق يشارك يف تركة شقيقه املتوفى وله ولد.
-االبن يحجب بقية الورثة يف تركة ابيه وال يشاركه العم يف االرث.

االستقالة فقط
*يـسـأل الـسيـد نــوري محمــود عبــد عن احلـاالت الـتي ال يـسـتحق

املوظف فيها الراتب التقاعدي عن خدمته
-ال الفــصل وال العــزل ميـنعــان املــوظـف من نـيل راتـبه الـتقــاعــدي
بـاسـتثنـاء االستقـالـة من الـوظيفـة التـي ال يسـتحق فيهـا املـوظف

راتباً تقاعدياً عن خدمته الوظيفية.
نصف الراتب

*السيد جهاد محمد مـن بغداد يسأل عن املوظف احلكومي الذي
توجه له تهمة ويتم تـوقيفه يف دوائر الشرطـة هل يجيز له القانون

صرف الراتب الشهري
-كل مـوظف تـوجه له تهـمة ويـوقف عـلى ذمـة التحقـيق تصـرف له
الضمـان رواتبه الشهـرية طـيلة مـدة توقـيفه ويف حالـة احلكم عليه
بـالبـراءة تعــاد له بقيـة رواتبه واذا ثـبتت الـتهمــة بحقه وحكـم عليه

بالسجن عند ذلك يقطع عنه الراتب بالكامل.

بغداد/عمران السعيدي
يف الـسـاعــة الثــانيـة والـنصـف من بعـد
ظهــــــر يــــــوم االثــنــني املـــصــــــادف 3 / 4
سقـطت قذيفـة هاون يف ساحـة مدرسة
الشـعب االبتـدائيـة يف مـنطقـة الـدوري
اثـنـــاء الـــدوام الـثـــانـي حـيـث تـبـــدأ فـيه
مــرحلــة الــدراســة املـســـائيــة )اعــداديــة

الدورة املسائية(.
حتــــدث احــــد املــــدرسـني الــــذي كــــان يف
قــــــاعــــــة الــــــدرس اثــنــــــاء سقــــــوط تلـك
القـذيفـة التي احـدثت فجـوة كبيـرة يف
الساحـة القريـبة من حمـامات الطالب
الذين كـانوا جميعهم يف قاعات الدرس
ولم حتـدث اصابـات سوى احلـاق بعض
االضـرار يف الــسيـاج اخلـارجـي املتــاخم

االيــام القــادمــة عـلمــًا ان هــذه املــدرســة
محــــاطــــة مــن جهــــة الغــــرب مبــــدرســــة
متوسطة ومستـوصف العيادة الشعبية
ومــن جهــــة االمــــام فــضــــاء زراعـي ومـن
شـــرقهـــا مكـتـبـــة مهـملــة وشــارع الــدورة
الــرئيـس مع جـامـع يقف علـى الـشـارع
الـــرئـيــس ال غـيــــر وال يعـــرف الــطلـبـــة
ومـدرسـوهـم سببـًا لهـذه الهـاونـات التي
تكررت يف ساحة هذه املدرسة الوادعة.

الــــســــــؤال هــــــو مــــــاذا لــــــو جــــــاءت هــــــذه
القذيفة فوق احد الصفوف سواء أكان
ابـتــــدائـيــــًا أم ثــــانــــويــــاً؟ وكـم هــــو عــــدد
الـضحـايـا لـو قـصفـت اثنـاء إصـطفـاف
الـــطالب الــصـبــــاحـي أو اثـنـــــاء لعــبهـم

الكرة يف تلك الساحة؟

للـمكـتبـة اجملـاورة لـتلك املـدرسـة. لقـد
هـرع املدرسـون واالدارة مع الطلـبة وهم
يف حـــالـــة فـــزع شـــديـــد تـــاركـني قـــاعـــات
الدرس هـربًا مـن احتمـال وقوع قـذيفة
اخـــرى وهـــذه هـي املـــرة الــــرابعـــة الـتـي
تسـقط فيهـا مثل هـذه القـذائف وعـلى
املـــــدرســــــة نفــــسهـــــا ويف احـــــدى املـــــرات
وجــــــــــــدت االدارة صــــــــــــاروخــــني غــــيــــــــــــر
مـنـفجــــريـن عـنــــد بــــاب املــــدرســــة ومت
اســتــــــدعــــــاء قــــــوات الــــشــــــرطــــــة لــنـقل
الصـاروخـني وابطـال مفعــولهمــا. املهم
ان نهـار االثـنني حتـول إلـى حـالــة رعب
مخيفـة لــدى االدارة والطالب معـًا ومت
تـــوجـيه الــطلـبـــة بـــاملغـــادرة إلـــى دورهـم
بهـــدوء وال نعلـم مــا سـيحــصل لهـم يف

تكررت أكثر من مرة
قذائف هاون وسط ثانوية يف الدورة

ما زال هـذا اخلط )8828923( متـأرجحاً، يعـمل يومـاً ويتـوقف ايامـاً. وبات
يـشـكل مصـدر ازعــاج لصــاحبه، بـسبـب كثـرة الـعطالت واملـراجعـات. افتـونـا
يـرحمكم اهلل الـسبب يف ذلك، بعـد ان عجزنـا عن ايجـاد السبل الـتي تؤدي

إلى اصالحه.
دار / 134 / 6
محلة / 518

شارع / 26
الشارع العام املؤدي إلى علوة جميلة

عالء سالم حنون

الـصـيف يــدق ابــوابـنــا، حـــامالً
معه ضيفـاً ثقيالً غـير مـرغوب
فـــيـه، انـه احلـــــــر. و مـــثـل هـــــــذا
الـصـيف لـن يكــون ســوى سـببــاً
لالزعــاج و املشـاكل مبـا يف ذلك
العــائليــة منهــا! و سيكـون همـاً
مضـافاً لهمـومنا و قلـق يضاف

الى ازمتنا.
نحــن نــــســـــأل: مــتـــــى نـــصـــــدق
تــصــــريحـــات املـــســـؤولـني الـتـي
"سـتقلـب" صـيفـنــا شـتــاءاً؟! ام
مــــوجــــات احلــــر املـبـكــــرة الـتـي
آنـستنـا فرحـنا بـالتـصريـحات؟
ام بـــتـــــــوقـف مـحــــطـــــــة بـــيـجـــي
الكهـربــائيــة عن الـعمل بـسـبب
االعـمــــال االرهــــابـيــــة. و عجــــز
احلــكـــــــــومـــــــــة عـــن حـــمـــــــــايـــــــــة
مـنـتــسـبـيهـــا! اسـئلـــة بــسـيـطـــة
سـتبقـى بال اجـوبـة الــى حني .

الـصـيف يـــدق أبـــوابـنـــا و نحـن
نـدق بــاب وزارة الكهـربــاء و هي
تـــــدق بـــــاب وزارة الــنفــط، لـكـن
هـــــذه االخــيــــــرة علـــــى أي بـــــاب

ستقف لتدقها؟

مـن نـصـــدق لكـي نـنعـم بـصـيفٍ
"اقل حـــرارة" يـتـــربــص بـنــــا بال
رحـمــة لـيـــرفع دراجــات حـــرارته
الــى مــا فــوق درجــة اخلـمــسـني
املئـوية. يف ظـل تيار كهـربائي ال

يأتينا اال متشفياً.

نحن و الصيف و الكهرباء

هاتف بـــــال حياة

اني املـواطنـة )ابـتسـام جنم(
من محـافـظــة بغـداد بـسـبب
الـــــظـــــــــروف لـــم أمتــكـــن مـــن
تـــسلـم الــــراتـب الــتقــــاعــــدي
لــسـنــة 2004 لــوالــدي الــذي
انــــا وكــيلــته إال يف االسـبــــوع
املنـصـرم يـوم 11 / 4 / 2006
وبـــســبــب تعــب املـــــوظفـــــة يف
غـــرفـــة الـصـنـــدوق مـن كـثـــرة
املعــــامالت ويف الـــســــاعــــة 12
ظهــراً قــررت ان تــؤجل امتــام
معـاملـتي إلــى اليــوم الثــاني

كــنــت اول مــن طــبـق بـحـقـه
القانون.

راجـعــت مـــــــديـــــــر الـــــــدائـــــــرة
القــانـــونيــة فقــال املـفتــرض
تـطبيـق هذا الـقرار يف 1 / 6
وعنــد تــسلـمنــا الـتعلـيمــات
مــن الــــــوزارة إال ان املــــــديــــــر
الــــــســــــــابـق واملــــــســــــــؤول عـــن
الـــــصــــــــــرف رفـــــض مـجــــــــــرد
االستماع للمدير القانوني.

أهكذا ينصف املتقاعدون؟

وذهــبــت يف الــيـــــوم الــثـــــانــي
ووجدتهـا قد امتت املعـاملة
)تــــــدقـــيق ارقــــــام صـكــــــوك(
)ولكـن املفـــاجـــأة كـــانـت مع
املــــديــــر الــــذي لـم يــصــــادق
علـى هـذه الصكـوك بحجـة
ان الــيـــــوم قـــــد بــــــدأ العــمل
بنـظـام الـتقـادم فـمن لــديه
اموال لـدى التقـاعد مـضى
علــيه ســنـــــة يــــسقــط حـقه
بـــــــاملــــطـــــــالــبـــــــة وانــي كــنــت
)محـظــوظــة( جـــداً بحـيـث

هكذا ينصف املتقاعدون!
م/ مادة سكر / اجابة

جواباً علـى اخلبر املنـشور بعدد جـريدتكم
)604( يف 18 / 2 / 2006 حتــــت عــــنــــــــــــوان
)اختفـاء حصـة ذي قـار من الـسكـر(.. تـود
وزارة الــتـجـــــــارة تـــــــوضــيـح اآلتــي بـــــشـــــــأن

املوضوع:
-ال يـــوجـــد مـــا يـــؤكــــد صحـــة املـعلـــومـــات
الـواردة يف اخلبـر املـنشـور بعـدد جـريـدتكم
اعاله وقــد اعلـمـنــا فــرع الـشــركــة العــامــة
لـتجـــارة املــــواد الغـــذائـيـــة يف ذي قـــار بـــان
الـتجـهيــز ملــادة الــسكــر يـتم بـصــورة دوريــة
واعـتيادية حسـب الوارد اجملهز به من قبل
مكـتب اخــراج ام قصــر وان مطـابقـة املـادة
الـــواردة إلـــى مخـــازن الفـــرع املـــذكـــور متـت
بصورة دقيقـة وال مجال للسرقة للكميات

املوضحة يف خبر )املدى(.
راجني نـشر هـذا الرد االيـضاحـي يف نفس
الــصفحــــة للجـــريــــدة وذلك عـمالً مبـبـــدأ

حرية النشر.. مع التقدير
املكتب االعالمي
وزارة التجارة

م/ رد
رداً علـى الشكوى املنـشورة بعدد جـريدتكم
605 املؤرخ يف 19 / 2 / 2006، حتـت عنوان
)ســـــواق الــــشـــــركــــــة العـــــامـــــة لــنـقل املـــــواد
الـغذائيـة بال رواتب منـذ ثالثة اشهـر( تود

وزارة التجارة توضيح اآلتي:
-نـــود اعـالمكـم بـــانه ال يـــوجـــد ســـائق لـم
يـتسلم راتـبه ملدة ثالثـة اشهر وامنـا بعض
السـواق رواتبهـم الشـهريـة )99000( تسـعة
وتـــــسعـــــــون الف ديــنــــــار والـــبعـــض اآلخــــــر
)102000( مـــائـــة والفـــا ديـنـــار فقـط وهـي

م/إجابة
حتية طيبة..

نشـرت جريدتكم بعـددها 609 الصادر
ـــــوان يف 2006/2/23 مـــــوضـــــوعــــــاً بعــن
)بلـديـة مــدينــة الصـدر( نـود تــوضيح

ما جاء فيه:-
هنــاك إجـــراءات عمـليــة لــرفـع جمـيع
الــنفــــايــــات مـن اجلــــزرات الــــوســطـيــــة
بـــشـكل يــــومـي ومـــسـتـمــــر بــــواســطــــة
الـســـاحبــات بـــدالً من الــشفالت الـتي
تـتــسـبـب يف حفـــر االراضـي الـتـي يـتـم
جمع النفـايات منها لـتكون بعد ذلك
مكــانــاً لـتجـمع املـيــاه وقـــد مت ردمهــا
جمـيعها تـالفياً مـن ان تكون سـبباً يف

انبعاث الروائح الكريهة.
مدير قسم العالقات واألعالم

م/ اجابة
نهديكم حتياتنا..

إشـــــارة الـــــى مـــــا نـــشـــــرتـه صحــيفــتـكــم
الغـراء بعـددهـا )588( يف 1/26/ 2006
حتــت عــنــــــوان )قـــضــــــايـــــــا الهـــــــواتف..
عــطالت ومــــراجعــــات بال جـــدوى( نـــود

اعالمكم ما يلي: 
ــــــــــــــرقــــــمــــــــــــــة مت اصــالح الــهــــــــــــــواتــف امل
)7754988( و )8839828( و
)8217977( وهي حــاليـاً تـعمل بـصـورة

جيدة.
مع التقدير

املدير العام
الشركة العامة لالتصاالت
والبريد

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

رواتب محـددة حـسـب سلم الــرواتب ومـدة
اخلدمة.

امــا بخـصــوص جلـب سكـــر من ســوريــا ال
توجـد لدينـا أية قافـلة يف سوريـا بتاريخ 8

20052 / 3 /
يـرجى االطـالع ونشر هـذا الرد علـى نفس
الــصفحــــة للجـــريــــدة وذلك عـمالً مبـبـــدأ

حرية النشر... مع التقدير
املكتب االعالمي
وزارة التجارة

م/إجابة
حتية طيبة..

إشـارة الـى مـا نشـر يف جـريــدتكم بعـددهـا
املــــرقـم 609 يف 2006/2/29 حتـت عـنــــوان

)حي الرافدين( نود ان نوضح ما يلي:-
ـــــاطق ـــــذكـــــورة مــن مــن 1-ان املــنــــطقـــــة امل

االفرازات احلديثة/ إفرازات الكفاءات.
2-لــم تقــم الـــــدوائـــــر اخلـــــدمــيـــــة )دائـــــرة
املشـاريع، دائـرة اجملـاري.. الخ( بـاملبـاشـرة
بتقدمي اخلدمات املطلوبة حلد االن مما
ادى الـــى تعـــذر تقــدمي افــضل اخلــدمــات

البلدية للمنطقة.
3-ســـتقـــــوم الـــــدائـــــرة بــتـكــثــيـف اجلهـــــد
اخلاص بـالنظافـة باستعمـال جهد ثقيل

ملعاجلة املستنقعات ورفع النفايات.
4-مت درج املنطقة املذكورة لغرض تنظيم
حـملــة إلزالــة الـتجــاوزات بــالـتنـسـيق مع

دائرة حراسات وامن امانة بغداد.
مدير قسم العالقات واألعالم
امانة بغداد

ـ ـ ـ ـ

تقـول رسالـة ملنتسـبي حمايـة وزارة االتصاالت ان
رواتـبهـم مـــا زالـت تــــراوح يف مكــــانهــــا )179( ألف
دينار. يف حني يـتسلم أقرانـهم يف وزارتي الصحة
والتــربيــة )300( ألـف دينــار. ويــوجهــون دعــواهم
ملــن يهــمه االمــــر اعــــادة الـنــظــــر يف رواتــبهـم الن
اغلبهم اصحـاب عوائل ويدفـعون ايجارات عـالية

عن سكنهم.

مــــا زالــت اسعــــار قـنــــانـي
الـغـــــــاز حتـــتـل مـــــــرتـــبـــــــة
الــــصــــــــدارة يف قــــــــائـــمــــــــة
تــــــــرتـــيـــب املـــنـــتــــــــوجــــــــات
النفطـية نتيجـة للشحة
املــــــــوجــــــــودة و تـقـلـــيــــص
تــوزيعهـا علـى املـواطـنني
حيـث اصبـحت اسعـارهـا
تتـراوح مــا بني 13000– 
ـــــــــدى ـــــــــار ل ـ17000 ديــــن ـ

الباعـة املتجولـني ضاربة
بــعــــــــــــــرض احلــــــــــــــائــــــــط
تــــصـــــــريـحـــــــات الـــــســـــــادة
ــــــــــســـــــــــــؤولـــــني يف وزارة امل
الـنفـط الــذيـن مــا زالــوا
يــــــــطــلــقـــــــــــــون حـــــمـــــــــــــى
التـصريحـات دون النـظر

لواقع االمر.
احمد منعثر
بغداد

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

اسعار قناين الغاز ما زالت
مرتفعة

ـــــــــــــــــاالت ـاالتـــــــــص

ومما زاد مـن صعوبـة الزحـام ازدياد عـربات
احلمــالني التـي هي يف تقـاطع مـستمـر مع
السير وتسبب يف إحداث عوارض للسيارات
املـــــارة.بعـــض أصحـــــاب الـــسـيـــــارات صـــــاروا
يـتجـنـبــون املــرور يف هــذا الــشــارع. انـتــشــار
أفراد شـرطة املرور يف هذه املنطقة لم يحل
املــشكلـة بـالــرغم مـن اجلهــود املبـذولــة من
قــبـلهــم.األفـكـــــار الــتــي تـــتحـــــدث عــن نـقل
الـــشــــورجــــة إلــــى مـكــــان آخــــر تـبـــــدو احلل
األجنع من اجل القـضاء علـى حالـة الهرج
واملــــــرج يف هــــــذا املـكــــــان الــــــذي يــتــــــوســـط
العـاصمـة.وعلـى املسـؤولني يف أمـانـة بغـداد
وشـرطة املـرور أن يلتفـتوا إلـى هذا اجلـانب

وبصورة جدية وسريعة.
املواطن
محمد صالح دلف

هل من حل الزدحام الشورجة؟


