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اعلـنـت وزارة الـتــربـيـــة انهــا
شــكلــت جلــــــانــــــاً جــــــديــــــدة
الحـتـــســــاب فـتـــــرة الفـــصل
للـمفـصــولـني الــسـيــاسـيـني

الذين اعيدوا للعمل.
ونـود ان نوجه رسـالتنـا الى
اللجـان اجلـديـدة ونـذكـرهـا
ان اللجـــان الـتـي سـبقـتهـم
قـــد عمـلت بــاعـصــاب بــاردة
فهـذه  اللجـان )جـزاهـا اهلل
خــيــــــراً( مــنــــــذ تــــشـكــيـلهــــــا
واستبـدالهـا واحدة بـاخرى
وبـعــــــــــــد جـهــــــــــــد جـهــــيــــــــــــد
واجــتــمــــــاعــــــات مـــطــــــولــــــة

بـــان الـنـظـــام الـبـــائـــد كـــان قـــد أصـــدر
قــــــــــراراً يف حــــيــــنـه اســــتـحـق فــــيـه ذوو
الشهيد الراتب التقاعدي دون النظر
الـــى كـــونه مـكلفـــاً بـــاعـــالـــة احـــد مـن
عــــــــائـلـــتـه أو لـــم يــكـــن واحلــــــــاصـل ان
شهـــــادة الـــــوفـــــاة الــتــي مت اصـــــدارهـــــا
للــمـفقـــــوديــن يف هــــــذه الفــتـــــرة ثــبــت
عليهـا كلمـة )متـوفى( بـدالً من كلـمة
)شهيـد( وذلـك يعنـي ان املفقــود غيـر
مـشمول بـالقرار الذي اصـدره النظام
الـبــائـــد بحق مـن قـتل يف احلــرب مـن
اجلــنـــــــود. ومـع ذلـك فـــــــان بـــــــامـكـــــــان
صـاحب الرسالـة انتظار صـدور قانون
جـــديـــد قـــد يـتــطـــرق الـــى مــثل هـــذه

احلاالت.

تقـاعـديـة لهـم بغض الـنظـر ان كـانـوا
مكلفـني باعـالة احـد افراد العـائلة أو
غـيــــر مـكـلفـني والــــذي حـــصل االن أن
املفقـودين يف حـروب الطـاغيـة طبقت
علـــيهــم تـعلــيــمـــــــات حتجــب الــــــراتــب
الـتقــاعـــدي عن ذويـهم ان لـم يكــونــوا
مكـلفني بـاعـالـة احـد افــراد العــائلـة.

وال نعلم كيف تسنى تطبيق ذلك؟
اإلجــــــراءات املـــتخــــــذة ال نــــــرى فـــيهــــــا
انــصـــافـــاً وحـــرمـت عـــدداً مـن عــــوائل
هـؤالء من تقـاضي الـراتب التقـاعدي
لـــذلك نــدعــو اجلهـــات اخملتـصــة الــى

إعادة النظر يف اجراءاتها.
املـدى بدورهـا اتصلت بـدائرة اخلـدمة
يف الـتقــاعــد العــامــة فكــانت االجــابــة

بعث املـواطن ثـابت مـن سكنـة مـدينـة
الصدر برسـالة مطولـة حول مشكلته
مع دائــرة التقـاعـد حـول صــرف راتب
تقـــاعـــدي لـــوالــــده املفقـــود مـنـــذ عـــام
1984 اثناء احلرب العراقية االيرانية

ومما جاء فيها:
درجـت على تـسلم راتب ولـدي املفقود
شهـريـاً والـى وقت قــريب بعـد سقـوط
الــنـــظــــــام. ولـكــن الــتـعلــيــمــــــات الــتــي
صـــــــدرت مـــــــؤخـــــــراً بـــــــدعـــــــوة اهـــــــالــي
املفقـودين للحصـول على شـهادة وفاة
رسمـية مـن الدوائـر اخملتـصة. حـرمت
عــدداً مـن هـــذه العـــوائل مـن تقــاضـي
رواتب املفقـودين كما كـان معموالً به.
فقــــد كــــان ذووهـم يـتــــسلـمــــون رواتـب

رسالة الصفحة 

جلان وزارة الرتبية وقضية خدمة املفصولني السياسيني
تنتبه لهـا اللجان اجلديدة
وتـــســــارع بــــدراســــة املـلفــــات
وحــسـم مـــوضـــوعهـــا ســـواء
بـاحتـسـاب فتـرة الـفصل أو
تـبيلـغ من لم تـنطـبق عليه
الـــشــــروط لـيـتـــسـنـــــى لهـم
االعــتـــــراض وهــــــو حق مــن
حـقـــــــوقـهــم أو اســتـكــمـــــــال

وثائقهم .

لفيف من
املفصولني
السياسيني

وبني القائمـة التي سبقتها
)23( يـــــــــومـــــــــاً أي ان هـــــــــذه
الـلـجـــنــــــــة كــــــــانـــت تــــــــدرس
اضـبـــارة وربع يـــومـيـــاً )كـــان
اهلل يف عــــــــونـهــــــــا( وافـــــضـل
قائـمة صـدرت يف يوم 2/1/
2006 كــــــانــت حتــتــــــوي 367
اسـمــاً يف حـني ان القــائـمــة
الــتــي ســـبقـــتهــــــا يف 1/15/
2006 لــم حتــتــــــــو اال علـــــــى

)50( اسماً فقط.
هـــــذه املفــــارقــــات والـعالقــــة
الـــبـــــــاردة مـع الـــــــزمـــن ومـع
مـصـــالح الـنــاس يـنـبغـي ان

)13(  ســــنـــــــــــة فـهـل هـــــــــــذا
معقول؟

صـحـــيـح ان قــــــســـمــــــــاً مـــن
املعــادين ال تنـطبق علـيهم
اشــتـــــــراطـــــــات املـفــــصـــــــول
الــسيــاسـي لكـن االكيــد ان
جلــــان وزارة الـتــــربـيــــة مـن
)اكــسـل( اللجـــان مقـــارنـــة

مع بقية الوزارات.
عليك ان تـتصــور فقط ان
قــــائـمــــة 1/22/ 2006 رقـم
كـتـــــابهــــا )359( لـم حتــمل
سـوى 29 معــاداً الحتـسـاب
فـتــــرة خــــدمــتهـم وبـيــنهــــا

ونقـاشات حـاميـة الوطـيس
وبني رفــض وقبــول ودراســة
للحـــاالت املــسـتعـصـيـــة لـم
حتـتـــسـب فـتـــــرة اخلـــــدمـــــة
لغـيـــــر )506( معــــاديـنً مـن
اصل حــــســب الــــــوزارة )60(
الف للـفتـرة احملـصــورة من
29 /12/ 2005 حـتـــى 2/1/
2006 وبعــملـيـــة حــســـابـيـــة
مبـعـــــــــــدل )13( مـعـــــــــــاداً يف
الــــيــــــــــــوم واســــتــــمــــــــــــراراً يف
العـملـيـــة احلــســـابـيـــة فـــان
آخــر معـــادين سـتحـسـب له
اخلـــدمـــة علـيه ان يـنـتـظـــر

اشكالية املفقودين يف حروب الطاغية 

كـــأي مهـنـي ال غـنـــى له عـن معـــداته
فـان أبــا عبــاس البـستـانـي )74( سنـة
هـو االخر ايضـاً له معداته، مـسحاة،
ومـاكنــة قص الـثيـل ومقص تـشـذيب
اغـصـــان األشجـــار وشجـيــرات الــورد،
يقـصــد احلــديقــة املـكلف بــاالشــراف
علــيهـــا الــــواقعـــة يف احـــدى االبـنـيـــة
املـــطلـــــة علــــى شــــارع ابـي نــــؤاس مـن
مـنطقــة سكنـاه يف مـدينــة الصـدر يف
وقت الــصبـــاح ويبــدأ يــومه مبعـــاينــة
حـــال الـنـبـــاتــــات ويفحــصهــــا ويقلـب
اغــصــــان لـالشجــــار مــثل رب عـــــائلــــة

رؤوف بعائلته.
بدايات املهنة

ابـو عباس يـنحدر باالصل مـن عائلة
جنـوبيـة عـملت يف الـزراعــة لكنه ويف
مــطـلع شـبـــابـه اعلـن متـــرده وتــطـــوع
جنـديـاً يف اجليـش العـراقـي ليمـضي
فـيه فتـرة 23 سنـة بـالـتمــام والكمـال
ليـحال بـعدهـا علـى التقـاعد ويـقول
عــن تلـك الفـتــــرة انهــــا كــــانـت فـتــــرة
ذهـبـيـــة بـــالـنــسـبــــة له وكـــان حـيـنهـــا

االعـتمــاد علــى الــسمــاد الـكيـميــاوي
كـــذلك يعــد الـثيـل االميـــركي افـضل
مـن الـثـيـل الفــــرنـــسـي وحـني عـــطف
بحـديثه عـلى شجـيرات الـياس تـنهد
اسفـــــاً علـــــى قلـــــة زراعــتهـــــا وضــيـــــاع
العــطــــر الـتـي كـــــان يفــــوح مــنهــــا يف
ســاحــات بغـــداد. يف ذات اليــوم الــذي
الـتقـينــاه اســـر لنــا وهــو يــشيــر  الــى
شجرة تـوت تظللـنا بـانه اليـوم فقط
عـــرف بـــان هـــذه الـــشجـــرة انـثـــى مـن
خالل ثــمـــــــرة سقـــطــت مـــنهـــــــا علــــــى

األرض وقد فرح بهذا االكتشاف.
الــراتـب القلـيل الــذي يـتقــاضـــاه من
مهــنـــته هــــــذه مـــضــــــافــــــاً الــــــى راتـــبه
الــتقــــاعــــدي قلـل بعــض الـــشـيء مـن

الصعوبات املعيشية له.
مثل كل العراقيني

ابـــــو عــبـــــاس مــثـله مــثـل العـــــراقــيــني
فلقـد اكتـوى هو االخـر بنـار اإلرهاب
وفقــد احــد ابـنـــائه يف العــام املــاضـي
علــى يــد زمــرة ارهــابـيــة يف مـنــطقــة

اليوسفية.

مـيـــســــور احلــــال واالمــــور املعـيـــشـيــــة
متـيسـرة وحتـى فتـرة التقـاعد كـانت
علـى مـا يـرام والــى حني عنـدمـا كـان
راتبه 100 دينـار. لكن االمـور تغيـرت
فـيـمـــا بعــد واضـطــر الحـتــراف عـمل
الـبــسـتـــانـي لــســـد احلـــاجـــة عـنـــدمـــا
اصـبح راتـبه ال يـكفـي لــســـد حـــاجـــة
العـائلة املتكـونة من 9 ابـناء )3 ذكور
و6 انــــــاث( إضــــــافــــــة الــــــى الــــــزوجــــــة
فاضطر الى تاجير قطعة ارض ومن
ثـم زراعــتهــــا وعـنـــــد نهــــايــــة املــــوسـم
الــــزراعـي لـم يـكـن املــــردود مـــشـجعــــاً
فـاطـر الـى تـركهـا والـعمل بـستــانيـاً،
فـســاهم يف زراعـة مـتنـزهـات عـديـدة
مـنها متنزهـات املدينة الـسياحية يف
بغــداد التـي عمـل فيهـا بـاجـر يــومي

قدره )2( دينار.
حديث منوع

ابــو عبــاس حني حــدثنـا عــرفنــا منه
انه مييل الى زراعـة النخيل ويقدس
شجـرة الـســدر. يحب الـنبـاتـات الـتي
ــــــــــــــــــدفــع مـــــــن رحـــــــم األرض دون ـتـــــــن

من متاعب املهن 
يوم يف حياة بستاين

بعــث الــــســيـــــد عــبـــــد اهلل الزم
برسالة يقول فيها:

نهيـب ببلـديـة مـدينــة الصـدر
ان تـقوم مبـعاجلـة طفح املـياه
يف قـطــاع 37 وبــالـتحــديــد يف
بـــدايـــة الــشـــارع قـــرب بـنـــايـــة
امللجـأ يف شــارع الفالح. فلقـد
غمـــرت ميــاه اجملــاري الـشــارع

تـــسـتــطـيـع اصالح مـن مــثل
هــذا اخللـل البــسيـط وتــرك
األمــر يتفــاقم بهــذه الصـورة
املــزريــة.. مــرة أخــرى نــدعــو
دائـــرة الـبلـــديـــة الــــى تفعـيل
دورها واملساهمة يف تخليص
املـــواطـنـني مـن مــسـتــنقعـــات

مياه اجملاري الطافحة.

احملــــــاذي لـلقـــطــــــاع وهــي يف
تزايد مستمر نتيجة انسداد
يف احـد اجملـاري وان الفـريق
الــــــذي جــــــاء الصـالحه مــن
قبل البـلديـة قبل فتـرة اعلن
عـن عجــزه يف اصـالح اخللل
بـواسطـة التـسليـك وال نعلم
ان كــانت دائـرة الـبلـديــة بكل
امـكـــــانــيــــــاتهـــــا املــتـــــوفـــــرة ال

قطاع 37 وطفح مياه املجاري
 بعـث املـــواطـن )ك.خ( مـن بغـــداد بـــرســـالـــة يـــذكـــر
فيهـا بانـه مصاب بـشلل نصفي وان الكـرسي الذي
يـــســتخـــــدمه يف حـــــركــته قـــــدمي ومـــســتـهلـك وهـــــو
بحــاجــة الــى كـــرسي آخــر لــذلك يــدعـــو منــظمــات
اجملتمع املـدني ووزارة الـصحة مـن اجل مسـاعدته
للحـصــول علـيه خــاصــة وانـه ال ميلك املــال الالزم

لشرائه.

ُمقعد بحاجة اىل كريس

ضـيف هـــذه احللقــة احملــامـي عبــد
اهلل اجلــيــــــزانــي الــــــذي أجــــــاب عــن

االستفسارات مشكوراً 
* بعث مـواطن برسـالة يٍسـأل فيها
عـن كيـفيــة تغـييـــر اسمـه املثـبت يف

بطاقة االحوال املدنية.
- علـى املـواطن صـاحب الـسـؤال ان
يــتقــــدم بـــطلـب حملـكـمــــة االحــــوال
املــدنيـة يف مـنطـقته القـامـة دعـوى

احملـكــمـــــــة بـــــــرأتـه يف حــيــنـه بـعـــــــد
الـتالعب بــاوراق التحـقيق وتهـديـد

الشهود؟
- يحـق له إقــــامــــة دعــــوى جــــديــــدة
باعتـبار ان هناك ظلماً قد وقع وان
االصل يف القــوانني ســريــانهــا وقت
وقـوع اجلرمية ومبـا ان القوانني لم
تسر عليـه لسبب أو الخر فـبامكانه

إقامة دعوى 

دعوى؟
- يـحق لــــشقــيق املـــــواطــن إقـــــامـــــة
دعوى مفردة بحـق اجلاني حتى لو
حكـم عليه بـالـسجن وسـوف تـنظـر

بها احملكمة اخملتصة.
* املـواطن احمـد يوسف من ديـالى
يـســأل يف رســالـته ان كــان بــامكــانه
إقــــامــــة دعــــوى ضـــــد شخــص قــتل
قـــريـب له قـبل عــشـــر سـنــــوات لكـن

لـتغـييـــر االسم وان يــذكـــر االسبــاب
املقبولة يف طلبه.

*املواطن )س.ع( من بابل يقول يف
رسالته التي بعثها الينا:

* اصيـب اخي بــطلق نــاري تـسـبب
له يف عـــوق اثـنـــاء مــشـــادة لــم يكـن
طرفاً فـيها. مطلق النار حكم عليه
بالـسجن لتـسبـبه يف مقتل غـرميه،
والـــســـــؤال هل يـحق الخـي إقــــامــــة

الــسيــد عــادل مــزبــان داخل
بعث برسالة يذكر فيها:

انه قـــــــدم معـــــــاملــــــة إعــــــادة
تعيني الـى مديرية الكمارك
العــــــامـــــــة لغــــــرض اعـــــــادته
لـلــــــــــوظــــيـفــــــــــة كــــــــــونـه مــــن
املفــصـــــولــني الـــســيـــــاســيــني
بتاريخ 2003/10/22 ولكنها
اهملت فـتقدم بـعدة طلـبات
أخــــــــرى اســـتــــطــــــــاع فـــيـهــــــــا
احلـــصــــــول علـــــى مــــــوافقـــــة
مــديــريـــة الكـمــارك العــامــة

وارسلــت الـــــى وزارة املـــــالــيـــــة
بتــاريخ 2006/3/13 ولم يـتم
الـــنــــظــــــــر فـــيـهــــــــا الــــــــى االن
وعندمـا راجع الوزارة قيل له
ان معـــــــاملـــته لــــــدى جلــنــــــة
املفصـولني الـسيـاسـيني وهـو
ال يعلـم مـتـــى يحـصل مـنهــا
علــــى نـتــيجــــة. ويــضــيف يف
رسـالته: بـانه صـاحب عـائلـة
كـبيــرة وبحــاجــة مــاســة الــى

الوظيفة من اجل اعالتها.

البحث عن معاملة مفصول سيايس

مـــا تبــذله مــديــرة فــرع الـصـــرافيــة يف تـــأمني تـسـليـم رواتب
املتقـاعدين بالـشكل السليم ودون مشقـة واحترام املراجعني
ال يـــدل اال علـــى االخالق احلـمـيــدة الـتـي تـتـمـتع بهــا هــذه

الشخصية.
شكراً ملصـرف الرشيد الخـتياره العناصـر الكفوءة يف تقدمي
اخلدمـة لهذه الشريحة من املواطـنني ونتمنى لهم املوفقية

.
لفيف من املتقاعدين 

مرصف الرشيد الرصافية 
شكرًا جلهودكم

الـسيد ناجـي كعود من بغداد
يـقــــــــول ان هــــــــاتـفـه املــــــــرقـــم
)8225512( معـطل منذ فترة
تزيـد علـى الثـالثة اشـهر وان

آخـر اصالح له لم يدم سوى
اسـبــوع واحــد وكـلفه عــشــرة
االف ديـنــــار لعــــامل بــــدالــــة

مدينة الصدر.

هاتف معطل 

اإلجــراءات الـتـي اتخـــذتهــا شــرطــة املــرور يف
سـاحـة الـطيـران واملتـمثلــة مبنعهـا ألصحـاب
سيــارات الـكيـــا استـقبــال الــركـــاب املتــوجـهني
بـــاجتـــاه مـــديـنـــة الــصــــدر وبغـــداد اجلـــديـــدة
وغيـرهـا مـن املنــاطق يف عـرض الـشـارع بـدل
الكـراج اخملـصص. كـان لهـا تـأثيـر ايجـابي يف
التقلـيل من العملـيات االرهـابيـة التـي نفذت
بـــــواســـطـــــة هـــــذه الــــســيـــــارات مــن خالل دس
املتفجـرات بني الركاب حني الـزمتهم بوجوب
استخدام الـكراج الستقبال الركاب ونتج عنه
غـلق هـــذا الـبـــاب امـــام  الـــذيـن يـنـــوون شـــراً
بــــاملــــواطــن ففــي داخل الـكــــراج حتـتــم علــــى

الـسـائق تفـتيـش الـركــاب والتـأكــد منهـم قبل
صعـودهم الى مركـبته. والذي يحدث االن ان
البعـض من هــذه البـاصـات اخـذ يخـرق هـذه
القـاعـدة ويـستـقبل ركـابه خـارج الكـراج علـى
مـرأى ومــسمع الـشـرطـة. مـا نـريـد قــوله هـو
التـشـديــد علـى هـؤالء الـســواق وحثـهم علـى
دخــول الكـراج اسـوة بـزمـالئهم لـكي ال تـفلت
االمـــور ثـــانـيـــة ويعـــود الهـــاجــس االمـنـي مـن

جديد. 
املواطن
عبد ماضي حسني

سواق سيارات النقل وااللتزام بالتعليامت األمنية

لفـيف مـن اهــالـي مـنـطقــة
احلـميـديـة يف بغــداد بعثـوا
بــــرسلــــة يــطــــالـبــــون فــيهــــا
اجلهـات املـسـؤولـة بـتبلـيط
الــــشـــــارع الـــــرئــيــــس الـــــذي
يختـرق املـدينـة ابتـداء من

عـن نقل ركــابهـم علــى هــذا
الشارع .

عنهم 
خليل سوادي موزان 

منـطقة السـدة ويذكرون يف
رســـالـتهـم ان هـــذا الــشـــارع
اصـبح مـن املـتعـــذر الــسـيـــر
فيه لكـثرة احلفـر واملطـبات
وان أصـحـــــــــــاب ســـــيـــــــــــارات
االجــرة دائمــاً مــا يـتعــذرون

ـ ـ

شارع احلميدية.. حفر ومطبات

اجلهــــود الـتـي بــــذلـت واالمــــوال الـتـي
صــــــــرفـــت يف ســـبـــيـل زراعــــــــة اجلــــــــزرة
الـــوسـطـيـــة للــشـــارع الـــذي ميـــر وسـط
مدينـة الشعلـة بشتالت الـنخيل سوف
لن تــأتي بــالفـائـدة  املـرجــوه منهـا أذا
ــــــاء بهــــــذه الـــــشـــتالت لــم يــتــم االعــتــن
بـالـسقي واالشـراف اذ ان مـن املالحظ

ـ ـ ـ

ـ

انهــــــا تــــــركـــت دون سقــي مــنــــــذ فــتــــــرة
زراعـتها والـى االن املطلـوب من بلـدية
مدينة  الـشعلة تخصيـص )تنكر ماء(
ــــــركـهــــــا جتـف يف لـــــسـقــيـهــــــا وان ال تــت

مكانها.
مواطن 
من مدينة الشعلة

ـ ـ ـ

اىل بلدية مدينة الشعلة مع التحية

م/ اجابة 
حتية طيبة 

ـــــى مـــــا نــــشــــــرته اشـــــارة ال
صحيفتكـم بعددها )631(
يف )2006/3/30( حتـــــــــــــــت
عـنــــوان )سـبـبــتهــــا شــــركــــة
نـفــــط الـــبــــصـــــــرة، بـقـعـــــــة
نفــطـيـــة بــطـــول 18 كـم يف

ميناء خور عبد اهلل(.
نــود ان نـبني لـصـحيـفتـكم
ــــــوقــــــرة بـهــــــذا الــــصــــــدد امل

التالي:
- قــــامـت مــــديــــريــــة بـيـئــــة
الـبــصـــــرة مبفــــاحتــــة وزارة
النـفط التخـاذ اإلجـراءات
الــــســـــريعـــــة والـــــوقـــــائــيـــــة
ـــــوث ملعـــــاجلـــــة هـــــذا الـــتل
احلـــــــــــاصـل واخلـــــطــــيـــــــــــر
ــــــى سـالمــــــة حـفــــــاظــــــاً عـل

البيئة.
- تـــشـكــيل فــــرقــــة طــــوارئ
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اجلـريـدة ومـديـريـة شـرطـة
نينـوى كمـا مت االتصـال مع
اللـواء مـديـر شـرطـة نـينـوى
ومتت تـســويــة املــوضــوع بني
االطـــراف. والـتـــاكـيــــد علـــى
مـــديـــر الـــشـــرطـــة بــتقـــدمي
الـــدعـم وتـــوفـيـــر احلـمـــايـــة
الـالزمــــــــــــة لـلـعــــــــــــامـلــــني يف
اجلــــــــــــريــــــــــــدة ومـقــــــــــــرهــــــــــــا
واالستفـادة من اجلـريدة يف
ابـراز انـشـطـة الـشـرطـة مبـا
يخــــــدم ويعـــــزز الـــثقـــــة بــني
الــــــشــــــــرطــــــــة واملــــــــواطـــنـــني

والقنوات االعالمية.
راجـني االطالع ونــشـــر الـــرد
ــــــــــــــدتـــكـــــم .. مــع يف جــــــــــــــري

التقدير.
العميد 
مدير الدائرة االعالمية 
وزارة الداخلية 

م/ اجابة
نهديكم حتياتنا..

إشـــــــارة الـــــــى مـــــــا نـــــشـــــــرتـه
صحـيفتـكم الغـراء بعـددهـا
)619( يف 3/12/ 2006 حتت
عنـوان )هواتف معطلة( نود

اعالمكم ما يلي: 
مت اصـالح الهــــــاتف املـــــرقــم
)8824767( وهـــــــو حـــــــالــيـــــــاً

يعمل بصورة جيدة.
مع التقدير

املدير العام
الشركة العامة
لالتصاالت والبريد

ـ ـ

مصطفى حميد مجيد 
مدير 
مركز اإلعالم والتوعية
البيئية 
وزارة البيئة

م/ خبر صحفي
نهديكم حتياتنا

اشـارة الـى اخلبـر الـصحفي
املــنـــــشـــــــور يف جـــــــريـــــــدتـكــم
بعـددهـا 630 يف 2006/3/28
حتت عنـوان )شرطـة نيـنوى
تهـاجم مـقر صحـيفة املـسار
وتهدد الصحفيني العاملني

فيه(.
تــــــــود وزارة الــــــــداخـلـــيــــــــة ان

توضح ما يلي:
مت الـلـقــــــــاء مـع الــــــســـيــــــــدة
رئيسـة حتريـر جريـدة املسار
واوضـحــــت لــــنــــــــــا اســــبــــــــــاب
ـاخلــالف احلــــــــــــــــاصــل بــــــني

للحـوادث البـيئيـة مـن قبل
مـديرية بـيئة البـصرة حال
وقــــــــوع احلــــــــادث لـغــــــــرض
اتخــــاذ جـمــيع اإلجــــراءات
الالزمــــة لغــــرض مـتــــابعــــة

ومعاينة مواقع احلادث.
- اتخـاذ جـميع اإلجـراءات
الـوقائـية املـطلوبـة يف حال
وصول البقعة الـزيتية الى

مأخذ املياه.
- وضـع صــــيـغـــــــــة أللــــيـــــــــة
ــــــــــار الـفــــــــــوري عــــن األخــــب
احلـــــــــــــــادث واالســـــــــــــــراع يف
معـــاجلـته بـــالـتـنــســيق مع
ــــــــر ذات الـعـالقــــــــة ــــــــدوائ ال
لتأمني سـرعة وصول فرقة
الـــطـــــوارئ الـــــى مـكـــــــــــــــــــان
احلـادث شـاكــرين تعـاونـكم
ـــــــــــشـــــــــــــــر رد مــعـــــنـــــــــــــــا يف ن
ــــــــر ــــــــا مـع وافــــــ وزارتـــنــــــــــــــــــــ

التقدير واالحترام
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ـــــد احــــــد شهـــــداء بعــث وال
ـــــوطــنــي قـــــوات احلـــــرس ال
بــــرســــالـه يقــــول فــيهــــا: أن
ولـده قــد استـشهــد قبل مـا
يقــارب الــسـنـــة علــى ايــدي
ــــــــة ارهــــــــابـــيـــني يف مــــــــديـــن

سامراء.
ومنـذ تـلك الفتـرة يقـولـون
ـــــــده قـــــــد ـــــــأن اوراق ول لـه ب

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

التقـاعــدي، بعــد ان فقـدت
معــيلــيهــــا الــــذيــن ضحــــوا
ــــــأرواحهــم يف ســبـــيل اداء ب
واجـبهـم وان هــذه املــشـكلــة
يــجـــــب ان حتــل بــعـــــــــــــد ان

طالت كل هذه الفترة.
ابو محمد
محافظة صالح الدين
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ارسلـت الــــى وزارة الــــدفــــاع
مـــــن اجـل صـــــــــــــرف راتـــــبـه
التقـاعدي وهـو ينتـظر من

دون فائدة.
والــد الـشـهيــد يــدعــو وزارة
الـدفـاع الـى ان تـأخــذ بعني
االعـتـبــار بـــأن العــديــد مـن
عـــــوائل الــــشهـــــداء تعـيـــش
علـــــى امل صـــــرف الـــــراتـب

ـ

وزارة الدفاع وتقاعد شهداء احلرس الوطني


