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PEOPLE AFFAIRS

ال شك ان مـديـريـة الـسفـر
واجلـنــسـيـــة لهـــا اسـبـــابهـــا
عـندما اتخـذت قراراً مبنع
متـديـد اجلــوازات املنـتهيـة

الصالحية.
ــــسـفــــــر ــــــدرك اهــمــيــــــة وثــيـقــــــة ال ن
واحـتـمـــال تعـــرضهـــا الـــى الـتالعـب
والتزويـر.. خاصـة وان احلديث عن
الفـساد يف دوائـر السـفر واجلـنسـية
ـــــــوف ووصل قــــــد اصـــبح يــــــزكــم االن
ـــالـــرشـــاوى االمـــر الـــى الــتعــــامل ب
)عـــيـــنـــي عـــيـــنــك( خـالل الـفـــتــــــــرة

السابقة..
وأصبح احلصول على هذه الوثيقة
امـــراً مـتـعلقـــاً بـــاملـبـــالغ املـــدفـــوعـــة
ولـيس بـالقـوانني واالجــراءات التي

اتخذتها املديرية.
ـــــى فــمــن يــــــدفع اكــثــــــر يحـــصـل عل
اجلـــواز مـــسـتـثـنـــى مــن كل املــــوانع
والعوائق بل ان البعض حصل على

وثــــــــيـــقـــــــــــــــــــــــــة
ــــسفـــــر دون ال
ــــف ان يـــــــــكــــل
نفـــسه عـنـــاء
مـــــــــــراجـعـــــــــــــة

املديرية.
ــــــــــــــــــــــاك فـــهـــــــن
وســــــــــطــــــــــــــــــــاء
ومــــــوظـفــــــــون
اعـــــــتــــــــــــــــــــــادوا
الــفـــــــــــســـــــــــــــــاد
والــــــــــرذيـلـــــــــــة
حـــــتــــــــــــــى مــع
ادراكــــــهـــــــــــــــــــــم
مدى خـطورة
هذه الـوثيقة
واحـــتـــمـــــــــــــال

وصــولهــا الــى ايــادٍ تــريــد بــالعــراق
واهله شـــراً وقـــامـــوا بـــايـصـــال هـــذه
الوثيقة الى منازل من يدفع اكثر.
والعــديــد مـنــا خــاصــة الـــذي راجع
دوائــر اجلــوازات سـمع عـن االسعــار
الـتي وضعها الـسماسـرة غير ان كل
هــــــــــذه االمــــــــــور يـجـــب ان تـعــــــــــالـج
بـطريقـة حكيمـة ووفق وعي وادراك
للظـروف التي يعـاني منهـا املواطن
اآلن فلــيــــس مــن املـعقــــــول حـــصــــــر
متــــديــــد اجلــــوازات مبـــنفــــذ واحــــد
خــــاصــــة وان هــــذا املــنفــــذ ال يــــسع
الكـثـــر مـن 50-70 مـــراجعـــاً ولـيــس
من املعقــول ايضـاً ان يـاتي املـراجع
مــن محـــافــظـــات العـــراق الــبعـيـــدة
ليقف يف الطـابور ومع ارتفاع اجور
الـنـقل وظـــروفـه ومع وجـــود مــنفـــذ
واحـد فـانـه يتـطـلب مـنه ان يقـضي
يف بغداد على االقل اسبوعاً الجناز

معاملته.
ان املـواطن ايهـا السـادة يف مديـرية
اجلــوازات، مـثقل بـــالهـمـــوم فال داع
الثقـــــالـه بهــمـــــوم اخـــــرى هـــــذا اذا
ـــا إن هـــذا املـكـتـب سـيــتعـــامل ضـمـن
بنــزاهــة ومـســـؤوليــة مع املــراجـعني
ـــتـــم اســـتـغـاللـهـــم هـــنـــــــــــاك.. وال ي
ـــــو حـــــدث هـــــذا االمـــــر ـــــالـــطـــبع ل وب
وهوامـر ال نستبعـده يف ظل الفساد
املــستـشــري حـــاليــاً فــانهـــا الكــارثــة

بعينها.
اننـا نـامل ان يـراجع املـسـؤولـون يف
دائــرة الــسفــر واجلـنــسـيــة قــرارهـم،
وعليهـم ان يفكــروا بطـريقـة اخـرى
ال تـرهق املـواطن وال تتـركه فـريسـة
للجـشعني والفاسـدين مع اجراءات
فــاعلــة متـنع وصــول هــذه الــوثـيقــة
ـــــــى أيـــــــادي الـعـــــــابـــثـــني املـهـــمـــــــة ال

واملسيئني بامن الوطن واملواطن.
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اجلـــوازات مـــرة
ـاخــــــــــــــــــــرى

احملرر

يف صلب املوضوع

فمن يدفع اكثر
يحصل على

اجلواز مستثنى
من كل املوانع

والعوائق بل ان
البعض حصل

على وثيقة السفر
دون ان يكلف

نفسه عناء
مراجعة املديرية.

بغداد/املدى

عدسة اخلامسة

NO (663)Tus. (9) May

العدد )663(الثالثاء)9( أيار 2006

فوضى اسواق االرصفة متى جند احللول لها؟

مـنــــزعج مـن كـثــــرة العــطل وعـمـله
املـــريح دفع زوجـته الـــى االنخـــراط

فيه
واخيــرًا حــانـت الفــرصــة امــام "ابــو
غيث" لـيحصل علـى عـمل يف مهنـة
جديـدة ويعمل حـانوتـيًا يف مـدرسة
املــأمــونـيــة يف الــوزيــريــة، فـمـنــذ ان
اغـلق صــــــاحـــب معـــمل صــنــــــاعــــــة
االحـذيــة النـســائيـة معـمله بعـد ان
بـارت سلـعته عنـدما اغـرقت الـسوق

العـمل يف املـــدارس اهـــون وأمـن مـن
العـمل يف االســـواق الـتـي اصـبحـت

هدفاً للعمليات االرهابية.
وهـــــــو االن يفـكـــــــر بعـــمل جــــــديــــــد
فـالعطلـة املـدرسيـة قـادمـة وتـستمـر
ثالثـــة اشهـــر وعلـيه ان يجــد عـماًل
يـــــوفـــــر لـه علــــــى االقل مـــصــــــاريف
احليــاة اليــوميـة علـى امل ان يــأتي
العام الـدراسي اجلديـد وعودة عمل
جديدة "البو غيث" دون منغصات.

املـدارس املتـوسطـة يف حي القـاهـرة
رغــم ان ايجــــار احلــــانــــوت مــــرتـفع
ايضــًا لكن مـديــرة املتــوسطـة كــانت

متعاونة معي.
ما يـزعجـني فعاًل هـو كثـرة العطل،
وهذا مـا يقطع رزقي كمـا ان امتناع
الـطـلبـــة عن الــدوام بــسبـب اعمــال
العـــنف والــتـفجــيـــــرات والــتــي قـــــد

تستمر عدة ايام زاد الطني بلة.
على ايـة حال فـابو غـيث يشعـر بأن

فــرصــة عـمل تــوفــر لـنــا مـصـــاريف
وتـكالـيف املعيـشة الـباهـظة خـاصة

مع ارتفاع االسعار املستمر.
يف هــذا العـام كـانـت املنـافـســة علـى
تـــأجيــر حــوانـيت املــدارس حـــاميــة،
ممـا حـدا مبـديـرة املـدرسـة الـى رفع
اجور احلـانوت لهـذا خسـرت العمل

يف مدرسة املأمونية.
لكني بحثت عن عمل يف مكان آخر
وبــالـفعل حـظـيـت بعـمل يف احــدى

جتريهـا املدارس لتـأجير حـوانيتها،
وبــالـفعل قـمـت بجــولـــة علــى عــدد
مـنهــا اال ان انفقـت علـــى استـئجــار

حانوت مدرسة املأمونية.
يف العـام املـاضي كـان املـكسـب جيـدًا
كمـــا ان وقت الــدوام محــدود االمــر
الــذي جعـلنـي اشجـع زوجتـي علــى
تــأجيـر حـانــوت من مـدرسـة قــريبـة

من منزلنا..
املهـم يقــول ابــو غـيـث انـنــا وجــدنــا

العراقية بـالبضائع املستوردة ومنها
االحــــذيــــة، وجــــد ابــــو غـيــث نفـــسه
مـرغمـًا بني شـريحـة العـاطـلني عن

العمل.
يقـــول ابـــو غـيـث جـــربـت العـمل يف
اكثر من مهنة لكني لم استقر على
حـال، حـاولـت احلصـول علــى عمل
يف الـشـرطـة او يف حـراســة املنـشـآت
غيـر ان محـاولتـي باءت بـالفشل يف
العـام املـاضـي سمعـت عن مـزايـدات

يوم يف حياة "صاحب حانوت مدريس"

أشهـــد أنـي خـــالفـت مـــروريـــاً
بـطـــريقـــة غـيـــر مقـصـــودة اذ
اشـتــريـت سـيــارة مـن صـــديق
عــــزيــــز علـيّ ولـم انـتــبه الــــى
لوحـة االرقام االمـاميـة وهي
ممـســوحــة متــامــاً امــا بـــاقي
اوراقهــا فهـي سلـيمــة متــامــاً
رحـت اجتـــول بهــذه الــسـيــارة
اجلـمــيلــــة يف شـــــوارع بغــــداد
دون مـــبـــــــــاالة مـع حـــــــــرصـــي
الشـديد علـى تطبـيق قوانني
املــــــرور بـــــشــكل دقـــيق جــــــداً.
واذكــــر أنـي لـم أخــــالف أبــــداً
ومـــنـــــــــذ عـــــــــام 1975 تـــــــــاريـخ
حصـولي علـى إجــازة السـوق
وحلـــــد اآلن لــم حتـــصل ايـــــة

مشكلة مرورية لي.
انــتــبـه أحـــــــد ابــنـــــــائــي الـــــــى
اللـــوحـــة االمـــامـيـــة وذكـــرنـي
قائالً: )بابـا تره املرور ميقبل
علـى هـاي اللـوحــة( لم اصغ
ملالحـظـته وبـقيـت علـى هـذه
احلـــال دون اكتــراث. ويف يــوم
4/24 املاضـي فوجئت وانا يف
طـــريقـي الـــى العـمل بــشـــاب
أسمـر وبزيه املـروري اجلميل
يـــسـتــــوقفـنـي عـنــــد تقــــاطع
الـــكــــــــــــرادة داخـل وبـعــــــــــــد ان
حــيـــــانــي بــــــاخالق نــبـــيلـــــة..
وبـطريقـة لم نعتـدها سـابقاً
قــــــائالًَ: الــــســنــــــويــــــة اســتــــــاذ
رجـــــــاءاً.. سلــمـــته ســنــــــويــــــة
السـيارة بعـد استفسـاري عن
السبب أجـاب بان الـرقم غير
واضح واضاف قائالً بأن رقم

يـقتـضـي بقــاء الــسيــارة ملــدة
ثالثة ايام وهكذا كان.

تـوصلت الى املـسؤول املبـاشر
عــن سـجـل احلـــــــاســـــــوب كــي
يـسـاعــدني يف األمـر وذكــرني
بــنفــــس القــــول وهـــــو حجــــز
الـــسـيـــارة ملــــدة ثالثـــة أيـــام..
وطلبـت منه تـسهـيل مهمـتي

رد عليّ بكل أدب:
تعال غداً واهلل كرمي..

عــدت يف اليــوم الثــاني وفعالًَ
اسـتقبلني مسؤول احلاسوب
ودون االوراق واملـعـلـــــــــومـــــــــات
وادخلهـــا علــى آمـــر القـــاطع
وبـنفـــس اللحـظـــة اخـــرجهـــا
وسلـمـنّـــا اوراق دفع الغــرامــة

والتي دفعتها بكل هدوء.
مـــــــا اريـــــــد ذكـــــــره هـــنـــــــا هـــي
االخـالق الـعـــــــــالـــيـــــــــة الـــتـــي
يــتـــصـف بهـــــا شــبـــــاب مـــــرور
قـــــــاطع الـكــــــرادة وهــــــو أمــــــر
فــوجـئـت به قـيــاســاً مبــا كـنــا
نعــانـيه أيـــام النـظــام املـقبــور
مـن هم واسـتخفــاف وصــراخ
ورشــــوة ومحـــســـوبـيـــة وغـيـــر

ذلك من سيئات االمور.
أؤكـــــــد عـلـــــــى انـــي مـخـــــــالـف
مـــــــــروريـــــــــاً واســـتـحـق هـــــــــذه
الغرامة املالية ولرجال املرور
االوفـيـــاء لـــوطـنهـم وعــملهـم
واحلــريـصـني علــى سمـعتـهم
وسـمعــة دائــرتهـم كل الــشكــر

والتقدير..
عمران السعيدي

الــــــزمــــــان.. واحــنـــــــة بخــيــــــر
اسـتـــــاذ..( شعــــرت بــــالـفخــــر
بهــذا الـشــاب الكـبيــر بــروحه
وشخــصـيــته الـــــرائعــــة.. ويف
قــاطـع الكـــرادة علــى شــاطـئ
ابـو نواس مت ادخـال السـيارة
الى مـرآب خاص بـالسـيارات
اخملـالفـة وهـو مـوقع احلجـز
كمــا يــسمــونه. جــاءني شــاب
آخــــــر وراح يجـــــرد الــــســيـــــارة
ومحتـويـاتهـا ويـدون ذلك يف
سجل كـبيــر وهــو يـعتــذر بني
حلـــظــــــة وآخــــــرى عــن هــــــذه
احلـالــة وبعـد ان عـرف بــأني
صـحفـي زاد اعـتـــذاره كـثـيـــراً
طلـبـت مـنه تــسلـم الغـــرامـــة
بشكل فوري من اجل تسهيل
مهـمـتـي ولـكــنه اعـتــــذر بـكل
كــبـــــريـــــاء وقـــــال ان الــنــظـــــام

الــسيـارة قــد وصل القــاطع
)يقــصـــــد قـــــاطع املـــــرور يف
الكــرادة( ويــؤكــد قـــد وصل

الرقم هاتفياً.
يصعـد هذا الشـاب بجانبي
ويـطلـب منـي التــوجه الــى
الـقــــــــــــاطـع ألن الــــنـقــــيــــب
)فالن( يـسيـر امــامنـا علـى
دراجــته الــبخــــاريــــة وطلـب
مـنـي مـــرافقـته الــى هـنــاك
وهـــــــــو يـعـــتـــــــــذر عـــن هـــــــــذا

التصرف املتعب.
حــــــــــاولــــت وبــكـل خـجـل ان
ادغــــــدغ مـــــشــــــاعـــــــره نحــــــو
الــــــــرشــــــــوة قــــــــائـالً بــــــشــكـل
مغلّف: أخــذ الغــرامــة االن
وفوريـاً كي أصل الـى عملي
الـــذي تـــأخـــرت عـنه رفــض
ذلك بشدة قائالً: )راح ذاك

عندما قادين رجال املرور اىل قاطع الكرادة
اعـتــادت وزارة الـتــربـيــة ان تـنهـي صــرف اجــور
احملـاضـرين يف مـدارسهـا ومعـاهـدهـا قبل بـدء
االمـتحــانــات الـنهـــائيــة علــى اعـتبــار انهـم لم
يـعـــــــودوا "مـــــــدرســني بـــــــاحملـــــــاضـــــــرة" وتـقـــــــوم
بتحـويـلهم الـى "مـراقـبني" يقـومـون مبــراقبـة
الـطـالب اثنــاء االمـتحــانــات وتــوزيع الــدفــاتــر
قبل االمتـحانـات وجمعهـا فيـما بـعد وتـصرف
لهـم عـن كل يــوم مــراقـبــة )يف احـيـــان معـيـنــة
تكون هنـاك وجبتان امتحانيتان( مبلغ ألفني
وخـمــسـمـئـــة ديـنـــار فقـط اي مـــا يعـــادل اجـــر
محـاضـرتـني. ثم تـطـالـبهم املــدارس واملعـاهـد
بتـصحيح الـدفـاتـر االمتحـانيـة مجـانـاً النهم
لم يعـودوا محـاضـرين والن مـبلغ 2500 دينـار
هــو اجــور مـــراقبــة والنـهم ارتـكبــوا جــرميــة ان
يكــونــوا محــاضـــرين فـيتــوجـب علـيهـم قبــول

عقوبة التصحيح مجاناً.
علـمـــاً ان اجـــور املـــراقـبــــة ويف اغلـب االحـيـــان
تـصـــرف بعــد انـتهـــاء العــطلــة الـصـيفـيــة. اي

عنـدما يبـلغ سعر قنـينة الغـاز )15( ألف دينار
وتكـون اجـرة الـذهـاب يف )الكيـة( طيبـة الـذكـر
الفـــاً او الفــاً وخـمــسـمــائــة ديـنـــار وسعـــر "لفــة
الفالفل" التي يـتوجب على املـدرس اكلها قبل
الــدخــول يف املعـمعــة االمـتحــانيــة 750 دينــاراً

سعر قدح الشاي )250( ديناراً على االقل.
وحـتـــى يف حــــال بقــــاء االسعــــار علـــى حــــالهـــا
فـكــيف ميـكـن ملـــــدرس  محــــاضـــــر ان يحــضــــر
ملــؤسـســـة دراسيــة مقــابـل )2500( دينــار يــدفع
منهـا اجــور نقل ذهـابـاً وايـابـاً وعـليه ان يـسـد
رمقه. ثم يقوم بتـصحيح الدفاتر االمتحانية

التي قد تدوم اسبوعاً مجاناً.
مع التحية

عبد علي سلمان
محاضر يف مادة اللغة االنكليزية
يف معهد اعداد املعلمني
املسائي/ الرصافة

صار التصحيح جماناً.. عقوبة للمدرسني املحارضين

الكيبل اجلديد ما زال مودعاً
يف احـــــدى حفــــر مـحلــــة 964
الـزعفـرانيـة معطـلة بـالكـامل
ــــــــســــبــــب عــــــطــــب الــكــــيــــبـل ل
الـــرئـيــسـي فـيهـــا وبعـــد جهـــد
جهـيــــد مـن املــــراجعــــات الــــى
بـــــــدالـــــــة الـــــــزعـفـــــــرانــيـــــــة مت
احلصـول علـى كيبل بـديل له

ـ

الـبــــدالــــة تــــرفــض مــــده ورفع
الكـيـبل املعـطــوب حـتـــى بعــد
حـصـــولهـــا علـــى مـــا يــسـمـــى
بـاالكــراميــة التـي جمعـت من

سكان املنطقة.
لفيف من سكنة محلة
964
يف الزعفرانية

وبـدالً ان تقــوم البـدالـة بـرفع
ــــــــانـــي ــــــــالـــث ــــــــدالـه ب االول واب
وضـعـــتـه يف كــــــــوم مـــن تــــــــراب
كـــوديعـــة امـــام احـــد املــســـاكـن
علـمـــاًُ ان عـمـله ال يـــســتغـــرق
اكـثـــر مـن ســـاعـتـني ولـم يـــزل
الكـيــبل اجلـــديـــد مـــودعـــاً يف
احــــــدى احلفـــــر يف املــنـــطقـــــة
ومـنـــذ ثالثـــة اشهـــر ومالكــات

ـ ـ ـ

رغم أهنم مجعوا "االكرامية"..

نحـن مجـمـــوعـــة مـن طلـبــــة كلـيــــة الفـنـــون
اجلـميلـة/ جــامعــة بغــداد نعــاني بـشــدة من
التـعسف الـذي ميـارسه سـائقـو خط "معهـد
االدارة- كليـة الفنـون" اذا كـانت االجـرة عنـد
بـدايـة العــام 350 دينـاراً وبعــد فتـرة قـصيـرة
اصـبحـت 500 ديـنــار.. وعـنــدمــا ســألـنــا عـن
الـسـبب، اجــابنـا سـائقـو الـسيـارات بـان سعـر
الـبـــانـــزيــن والكـــاز ارتفـع.. لكـن وبعـــد فـتـــرة
وجـيــــزة اخــــرى فــــوجـئـنــــا بــــأن االجــــرة قــــد
ارتفعت مرة اخرى الى 750 ديـناراً.. وعندما
ســألنــا عن الـسـبب مـرة اخـرى قـيل لنـا بـأن
الــــســبـــب يعــــــود الــــــى ادارة الــنـقل اخلــــــاص
املـسـؤولـة عـن الكـراج فـهم علـى حـد زعـمهم

يقومون بزيادة االجور.

ونحـن مـن خالل صحـيفـتكـم نــســأل هـيـئــة
الــنقل اخلـــاص مـن قـــال لهــم ان احلكـــومـــة
خـصـصـت راتبــاً شهــريــاً لـطـلبــة اجلــامعــات
حــتــــــى يقـــــومـــــوا بــــــرفع االجـــــور الـــــى هـــــذه
املعـدالت اجلنـونيـة.؟ كنـا نـتمنـى ان يكـونـوا
عــونــاً للـطـلبــة يف الـتخفـيف عـن معــانــاتـهم
ومن اعـبائهم يف هـذه املرحلـة احلرجـة التي

مير بها بلدنا.
وانـنــــا لـنـعجـب فـبــــدالً مــن ان تخــصــصــــوا
بـــاصـــات لـتـقل الــطلـبـــة بــــاسعــــار تعـــاونـيـــة
تـتنــاسـب مع قــدرة الـطــالب نــراكم تــرفعــون
اجـــور الـنقـل بال مـبـــرر..نــــأمل ان نــــرى حالً

شافياً ملشكلتنا.

بسبب ارتفاع اجور النقل

طلبة كلية الفنون يطالبون بتخصيص 
يسـأل املواطـن املتقاعـد "ابوباصات لنقلهم

عـامــر" متـى تلـتفت الـدولـة
الـــــــى املــتـقـــــــاعـــــــديــن هـــــــذه
الـشــريحـة الـتي افـنت زهـرة
شـبـــابهــا يف خــدمــة الــوطـن

ولم جتن غير املعاناة.
يقـــول "ابـــو عـــامـــر" ملـــاذا ال
تــســـرع احلكــومــة بــانـصــاف
املـــتـقــــــــاعــــــــديـــن وتــــطـــبـــيـق
القــــوانــني والقــــرارات الـتـي
سـمعنـا بهــا وهي رفع نـسبـة
رواتـبهم الـى 80% مـن رواتب
املـــــــــوظـفـــني، خـــــــــاصـــــــــة وان

لفـــيف مــن سـكـــــان مـحلـــــة
"301" يـــشـكــــون مـن جتــمع
املـيـــاه الـثقـيلـــة يف الــشـــارع
الـذي يربـط بني مستـشفى
املـــــســـتـــنــــصـــــــريـــــــة االهـلـــي

واخلط السريع.

االعظمية وتعـاجلها بشكل
نهـــــــائــي.. ويــــــــأمل اهـــــــالــي
املـنــطقــة ان يــوعــز الــسـيــد
امــني بغــــداد الـــــى اجلهــــات
اخملــتــصـــــة ملعـــــاجلـــــة هـــــذه

املشكلة.

ويقـول اهـالي املـنطقـة.. ان
هــذه الـبحـيــرة الـتـي تـبعـث
بـالــروائح الكــريهــة تتــشكل
بــني فــتـــــرة واخـــــرى دون ان
تـلـــتـفـــت الـــيـهــــــــا اجلـهــــــــات
املــــــســـــــــؤولـــــــــة يف بـلـــــــــديـــــــــة

املئــات من املعلـمني واملـدرسنيبحرية يف حملة 301!
يف محــــــافـــظــــــة بـــــــابل مــن مت
اقـصــاؤهـم من الــوظـيفــة عــام
2003 حــسـب قــانــون اجـتـثــاث
حــزب الـبعـث املـنحل وقـطعـت
رواتـبهم وال يـزالـون ينـتظـرون
الـقـــــــــــرار الـعـــــــــــادل بـحـقـهــــم،
وانــــصـــــــاف عـــــــوائـلـهـــم اســـــــوة
بغــيـــــرهــم ممــن اعــيـــــدوا الـــــى

جــــــداً الـــتحـقق مــن ذلـك لــــــو
تــــــوفـــــــرت العــــــدالــــــة والــنــيــــــة
الــسلـيمـــة. وهل يعـلم الــسيــد
الوزيـر كيف تعيـش عائلـة ملدة
ثـالث ســـنــــــــوات دون مــــصــــــــدر

عيش.
هـــذه االسـئلـــة اطـــرحهـــا امـــام
الــسـيــد وزيــر الـتــربـيــة راجـيــاً

اجابته الشافية.

هـل يعلـم الــسـيــد الــوزيــر بــان
الـكــثــيــــــر مــن هــــــؤالء )ان لــم
يكـونــوا اجمـعهم( قـد خـدمـوا
بلــــدهـم يف اعـــســــر الــظــــروف
ويـحـــــظــــــــــون بـحـــب الـــنــــــــــاس
واحتـرامهم كونـهم لم يسـيئوا
الـى احــد ولم يـرتـكبـوا جـرمـاً
ولـم ميـــــارســـــوا اي اذى اجتـــــاه
ابــنــــــاء شعـــبهــم ومــن الــــسـهل

وظـائفهم بـطرق شـتى؟!! إنـنا
لم نتاخر عن طلب االستثناء
مـن قــرار االجـتـثــاث، وقــدمـنــا
كل مــــا طلـب مـنـــا مـن وثــــائق

واستمارات ومعلومات.
ولـــثالث مـــــرات وبــــــايعـــــاز مــن
املـديريـة العامـة لتـربيـة بابل.
دون ان نحظـى بـرد، سلبـاً كـان

أم ايجاب!! و

ثالث سنوات يف انتظار االستثناء من االجتثاث

رواتــبـهــم احلـــــــالــيـــــــة الــتــي
يتـسـلمــونهـــا كل شهـــرين ال
تفــي مبــتــــطلــبـــــات احلــيـــــاة
الصعبة واالسعار املرتفعة.

يقتـرح "ابـو عـامـر" ان تعمل
الـــدولــــة علـــى مـنح قـــروض
مـيـــســـرة الـــى املــتقـــاعـــديـن
لـــيـــتـــمـكـــنـــــــوا مـــن انــــــشـــــــاء
مشـاريع صغيــرة تسـاعـدهم
علـــــى رفع مــــدخـــــوالتهـم ال
سيـما ان نـسبـة كبيـرة منهم
مـــــــا زالــت مـــــســـــــؤولـــــــة عــن

عوائلها.

هل من قروض ملساعدة
نحـــن لفـــيف مــناملتقاعدين؟

سكنة حي البنوك
ــــــــــــــــــة "315" مــحــل
نعـــانـي مـن تـــراكـم
الــــــنــفـــــــــــــــايـــــــــــــــــات
واالوســـــــــــــــــــــــــاخ يف
الــــشـــــــوارع وعلــــــى
االرصـفـــــــــة ممـــــــــا
يـؤدي الــى انبعـاث
الــروائـح الكـــريهــة
جـراء تكـدس هـذه
النفـايـات وخـاصـة
يف الشارع الرئيس

وهو شارع اسواق النداوي باالضافـة الى ظاهرة وجود املواشي يف الشوارع
التي زادت روائح فضالتها االمر سوءاً وصارت النفايات مرتعاً لها.

لفيف من سكنة حي البنوك
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موايش ونفايات يف حي البنوك!


