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شؤون الناس

يوم يف حياة بائع أقراص ليزرية

استشـــــارات قانونيـــــــة

عميل غري جمد وسأقول وداعا لالقراص
بغداد /املى

اصـبح العـمل بال فــائ ــدة ..ذلك
مـ ـ ــا يقـ ـ ــوله امل ـ ــواطــن ابـ ـ ــو علــي
(31سـ ـنـ ـ ـ ــة) وهـ ـ ـ ــو اب ل ـ ـطـفـل ــني
يــسكـن منـطقــة الــوزيــري ــة منــذ
حـوالي سـبع سنــوات ..ويتعـامل
ببيع االقراص يف منطقة الباب

الشرقي.
كــان العـمل قـبل سقــوط صــدام
ال بـ ـ ـ ــأس بـه ،لـ ـ ـ ــديـ ـنـ ـ ـ ــا زبـ ـ ـ ــائ ــن
عـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدون ي ـ ـ ـشـ ـتـ ـ ـ ــرون انـ ـ ـ ــواع
االقـراص ويسـألون عن اجلـديد
بعكس هذه االيام التي قل فيها

ردو

د وإجابات

م  /خبر صحفي
نهديكم حتياتنا
اطـلع الـ ـسـيـ ــد الـ ــوزيـ ــر علـ ــى اخلـبـ ــر
الــصحفـي املنـشــور يف جــريــدة املــدى
بـع ـ ـ ـ ــدده ـ ـ ـ ــا  663يف  2006/5/9حت ــت
عـنـ ــوان (الـبـيـئـ ــة حتـ ــذر الـ ـشـ ــرطـ ــة
الـنه ــري ــة) ون ـسـب سـيـ ــادته مـ ــا يلـي:
(وكـالـة الـشـرطــة  /مطـالعـة وجـواب
الى الـصحيـفة بـعد تـصحيح املـوقف
يف البيئة).
راجني الـتفـضل بــاالطالع واعـالمنــا
االجـ ــراءات بغـي ــة اج ــاب ــة اجل ــري ــدة
الناشرة ..مع التقدير
م /خبر صحفي
نهديكم حتياتنا
اطـلع الـ ـسـيـ ــد الـ ــوزيـ ــر علـ ــى اخلـبـ ــر
الــصحفـي املنـشــور يف جــريــدة املــدى
بـع ـ ـ ـ ــدده ـ ـ ـ ــا  663يف  2006/5/9حت ــت
عنـوان (اجلوازات مـرة اخرى) ونـسب
سيادته ما يلي( :عاجل /اجلنسية –
جواب الى املدى)
راجني الـتفـضل بــاالطالع واعـالمنــا
االجـ ــراءات بغـي ــة اج ــاب ــة اجل ــري ــدة
الناشرة ..مع التقدير

العميد
عدنان عبد الرحمن

م /خبر صحفي
نهديكم حتياتنا
اطـلع الـ ـسـيـ ــد الـ ــوزيـ ــر علـ ــى اخلـبـ ــر
الصحفـي املنشـور يف جريـدة (املدى)
بـع ـ ـ ـ ــدده ـ ـ ـ ــا  663يف  2006/5/9حت ــت
عـنــوان (عـنــدمــا قــادنـي رجــال املــرور
الى قاطع الكرادة) ونـسب سيادته ما
يلـي( :لـ :جـعفـ ــر/تقـ ــدمي اسـمـ ــائهـم
لتكرميهم).
راج ــني الـ ـتـفـ ـ ـضـل بـ ـ ـ ـ ــاالطـالع ..مـع
التقدير

العميد
عدنان عبد الرحمن
مدير الدائرة االعالمية

عدسة اخلامسة

مهن

ردو

د وإجابات

املـشتـرون حتـى الـزبـائـن تغيـرت
توجهاتهم يف اختيارهم لنوعية
امل ـ ـ ـ ـ ـسـجـل ـ ـ ـ ـ ـ ــة .االن
االق ـ ـ ـ ـ ـ ــراص ـ
ـ
يـتـجه ــون ال ــى ش ــراء االق ــراص
املسجل عليها محاضرات دينية
او مـنـ ــاسـبـ ــات اخـ ــرى مـن هـ ــذا

حتية طيبة..
إش ــارة ال ــى م ــا ن ـش ــر يف ج ــريـ ــدتكـم
بع ــدده ــا امل ــرقـم  630يف 2006/3/28
حت ــت ع ــنـ ـ ـ ــوان (شـ ـ ـ ــارع املـ ـ ـ ــدارس يف
احلــريــة حف ــر وميــاه ط ــافيــة) ..نــود
إعالمكم:
بأنه مت إجراء الالزم حول املوضوع.
شاكرين اهتمامكم ..مع التقدير
م /إجابة

حتية طيبة..
إش ــارة ال ــى م ــا ن ـش ــر يف ج ــريـ ــدتكـم
بع ــدده ــا امل ــرقـم  624يف 2006/3/19
حتـت عـن ــوان (ش ــارع حـي اخللـيج يف
الـنعيـريـة –إهمـال ووعــود ال تنفـذ)
نود إعالمكم:
إن الـشــارع املــذكــور أعاله واقع ضـمن
خطــة تبلـيط دائـرة املـشــاريع وسيـتم
إصالحه يف األيام القادمة.
شاكرين اهتمامكم ..مع التقدير
م /إجابة

حتية طيبة..
نشـرت جريـدتكم بعـددها املـرقم 630
الصادر  2006/3/28موضوعاً بعنوان
(ش ــارع امل ــدارس يف احل ــري ــة حف ــر)..
نود توضيح ما جاء فيه:
ال تـوجـد ظـاهــرة طفح لـلمجـاري أو
أية ظـاهرة سلـبية يف املـوضع املنـشور
يف جريدتكم.
شاكرين اهتمامكم ..مع التقدير

حتية طيبة..
نشـرت جريـدتكم بعـددها املـرقم 630
الصادر  2006/3/28موضوعاً بعنوان
(حفـريــات حي الـبنـوك إلــى متـى)..
نود توضيح ما جاء فيه:
متت تـسويـة احلفريـات الواقعـة قرب
ج ـ ــسـ ـ ــر ال ـبــنـ ـ ــوك وشـ ـ ــارع األسـ ـ ــواق
املـركـزيــة وسيـتم إكـسـاء الـشـارع بعـد
االنتهاء من أعمال اجلسر املذكور..

حديثة ملمثلني مشهورين امثال
روب ـ ـ ــرت دي ن ـي ـ ـ ــرو وت ـ ـ ــوم ك ـ ـ ــروز
وغي ــرهمــا ك ــذلك اشهــر االفالم
ـدي ـ ـ ـ ــة ،وافـالم االطـف ـ ـ ـ ــال
الـه ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ
اعـرض علـى اطفـالي منـها اكـثر
مــن فل ـمــني يف ال ـي ـ ــوم ال ـ ــواح ـ ــد
واشعـر بسـعادة وهـم يسـتمتـعون
مب ـشــاه ــدته ــا ،بعـض امل ـشـتــريـن
يـستـشيـرونني يف نـوعيـة االفالم
فــال اب ـخــل ع ـلـ ـ ـي ـه ـ ــم بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذل ــك،
بـض ــاعـتـي اشـت ــريه ــا مـن الـب ــاب
الشرقي ،وهي افالم مسجلة من
ن ــسخ اصلـيــة ،الـن ــسخ االصلـيــة
غاليـة الثمن ويصل سعـرها الى
 15الف ديـنــار حتــدث لـي بعـض
املـ ـ ـ ـش ـكـالت خـالل ـي ـ ـ ـ ــوم عـ ـمـل ــي
بــسبـب ان بعـض االقـراص الـتي
نـبـيـعهـ ــا يـكـ ــون طـبـعهـ ــا رديـئ ـ ـاً
والل ــون فـيه ــا ب ــاهـتـ ـاً وه ــذا م ــا
ي ــزعج الــزب ــون ولكـن لـيــس لـنــا
دخل بـ ــذلك فــنحـن نـ ـشـتـ ــريه ــا
جــاهــزة ،سعــر القــرص الــواحــد
يـب ــاع بـ 750ديـن ــاراً ،هـن ــاك ع ــدد
مــن االفالم ي ـســتغ ــرق عـ ــرضه ــا
اكـثر مـن قرص واحـد كأن تـكون
ثالثة اقراص او اربعة.
مــا يـهم قــوله عـملـي غيــر مجــد
وقريبا سأقول وداعا لالقراص.

على الطريق

ردو
د وإجابات

م /إجابة

م /إجابة

النوع.
وعن يوم عمله يضيف :انه شاق
وعـادة يبــدأ يف السـاعـة الثـامنـة
صـبــاحــا ويـنـتهـي بعــد الـثــانـيــة
ظه ــرا .اق ـضـي ه ــذه ال ـس ــاع ــات
ب ــانـتـظ ــار امل ـشـت ــري ال ــذي ص ــار
مجـيــئه مـن بـ ــاب ال ـصـ ــدف ،مـ ــا
احصل علـيه من البيع ال يوازي
اجله ــد ال ــذي ابـ ــذله .املـنــطق ــة
التي امـارس البيع فـيها خـطرة،
النفق مقابل محلي حدثت فيه
انفجارات عديدة.
ـص ـ ـ ـ ــة مـ ــن هـ ـ ـ ـ ــذه
ـك ـ ـ ـ ــان لـ ــي حـ ـ ـ ـ
االنفجــارات ،حــطمـت لي زجــاج
احملـل ولكنـني جنـوت بــالصـدفـة
اسـتمــراري بــالـعمـل غيــر مــؤكــد
فـمـ ــا اجـنــيه مـن مـ ــال ال يـكفـي
ملعـيشـة عـائلتـي اضطـر ملمـارسـة
بيع االلـبسة عصـرا يف منطقتي
وعلـى الـرصيف ،تقـدمت بـطلب
ـت ـ ـ ـ ـ ــوظ ـ ـيـف عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى مـالك وزارة
الكهـربــاء وانتـظــر منــذ خمـسـة
اشه ــر ،ح ـص ــولـي عل ــى وظـيف ــة
مـع ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــاه اغـالق ـ ــي مـحـل بـ ـ ـيـع
االق ــراص مم ــارس ــة ه ــذه املهـن ــة
محـببـة لـي منـذ الـطفـولـة وانـا
ـش ـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ ــدة االفـالم يف
احـ ــب مـ ـ ـ ـ ـ
السينما والتلفزيون.
االفالم امل ــوجـ ــودة افالم ع ــاملـي ــة

حتية طيبة..
إشـ ــارة الـ ــى مـ ــا نـ ـشـ ــرته جـ ــريـ ــدتـكـم
بع ـ ــدده ـ ــا امل ـ ــرقــم  638يف 2006/4/6
حتـت عنــوان (متـى تـرفـع التجـاوزات
يف مدينة الشعلة) نود إعالمكم..
بــانه مت الـقيــام بحـملــة كـبيــرة لــرفع
الـتجـاوزات املـشـار إلـيهـا يف الـشكـوى
أعاله أي يف مـنــطقــة ال ــشعل ــة وذلك
ب ــالـتـن ـســيق مع ف ــوج ط ــوارئ أم ــان ــة
بغ ـ ــداد ومتــت إزال ـ ــة اكــب ـ ــر ع ـ ــدد مــن
التجاوزات ومالكات األمـانة مستمرة
بإزالة التجاوزات من املناطق كافة.
شاكرين اهتمامكم ..مع التقدير
م /اجابة
نهديكم اطيب التحيات..
تعقـيبــا علـى مـا نـشــرته صحـيفتـكم
بع ـ ــدده ـ ــا ( )659يف  2006/5/4حتــت
عـنـ ــوان (دعـ ــوة لـعالج طـفل اعـمـ ــى)
بـخـ ــصـ ـ ـ ــوص عـالج املـ ـ ـ ــواط ــن (عـل ــي
وليد).
ي ــرج ــى ابالغ امل ــوم ــا الـيه مب ــراجع ــة
دائ ــرة االم ــور الفـنـي ــة ق ـســم اللج ــان
الطبية يف الوزارة الجراء الالزم.

وزارة الصحة

م/اجابة
تعقـيبــا علـى مـا نـشــرته صحـيفتـكم
بعــددهــا ( )648يف  2006/4/20حتـت
عـن ـ ــوان (ال ـ ــى وزي ـ ــر ال ــصح ـ ــة دع ـ ــوة
النقـ ــاذ مـ ــواطــن) بخــص ـ ــوص طلـب
املواطن (كرمي خلف عايز).
ي ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ــى ابـالغ ذوي امل ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــا الـ ـيـه
مبــراجعـة قــسم الـصحـة الــدوليـة يف
ال ــوزارة لـيـت ـسـن ــى لـن ــا عـ ــرضه عل ــى
اللجنة الـطبية اخملتصـة لبيان مدى
امكــانيــة استفـادته مـن العالج خـارج
القطر.
للــتف ــضل ب ـ ــاالطالع والـن ــش ـ ــر ..مع
التقدير.

وزارة الصحة

العـمل شــرف لالنـســان رجالً كــان
ام امـرأة وهـو مبثـابـة احليـاة لهمـا
فبــدون العـمل ال تكـتمل انـســانيـة
الـب ـشـ ــر ولك ان تـت ـص ــور ان ـس ــانـ ـاً
ـب ـ ـ ـ ـ ــدون عـ ـ ـمـل ويـع ـ ــيـ ـ ـ ـ ــش عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى
االستجـداء وعلـى صـدقــات الغيـر
عل ـ ـ ــى أهلـه يقــتـ ـ ــات
ـال ـ ـ ــة ـ
وه ـ ــو ـع ـ ـ ـ
ـ
ـرض ـ ـ ـاً نف ـ ـسـه لل ـ ــذل
الفـ ــت ـ ــات مع ـ ـ ـ
وتـضيعُ كرامته يف الوحل ويسقط
مــاء وجهه وكمـا تقـول العلـويـة ام
وه ـ ــاب ال ـتــي متــتلـك مـحالً ل ـبــيع
األسمـاك بانها ال ميكن ان تتصور
حيـاتهـا بـدون عـمل  .انهــا تنـهض
مع آذان الفجــر متــوكلــة علــى اهلل
الكـرمي لتجلـب كميـة من الـسمك
تق ـ ــوم ب ـب ـيـعهـ ـ ــا يف س ـ ـ ــوق احللـ ـ ــة
ـ
زب ـ ــائــن ال ي ـ ـشــتـ ـ ــرون
ـوي ـ ــة ـ
ـعل ـ ـ ـ
ولل ـ
ال ـســمك مـن غـي ــره ــا لـنـظ ــافـته ــا
وصدقها يف امليزان وقيامها بشراء
األسـ ــم ـ ــاك اجلــيـ ـ ـ ــدة وتق ـ ـ ــدميهـ ـ ــا
لل ــزب ــائـن وعــن األسع ــار ق ــالـت ام
وه ـ ــاب  :انه ـ ــا ت ـت ـم ـن ـ ــى ان تـك ـ ــون
ـ
االسعــار مـنــاسـب ــة للجـمـيع حـتــى
يستطيع الكل شراء ما يتمنون .

املـواطنـة ام فـرج من بغـداد مـدينـة االعـظميـة بعثت بـرسـالـة
اقتـرحت فيها حال ملشكلة الغاز املـتفاقمة هذه االيام وتقترح
ان يصـار االخـذ مبـا قـررته محــافظـة كـركـوك بتــوزيع قنـاني
الغـاز الـسـائـل عبــر وكالء املــواد الغــذائيـة وبـسعــر  200دينـار
للقنينة الواحـدة يف محافظة بغداد اذ تـؤكد ان اسعار قناني
الغاز يف االونة االخيرة قد وصلت الى  12الف دينار.

ص ـ ـ ــاح ــب اله ـ ـ ــاتف امل ـ ـ ــرقــم
 4432481املـ ـ ــواط ــن صفـ ـ ــاء
مثال خليل يـشكو العطالت
املـتـكـ ــررة لهـ ــاتـفه ويـنـ ــاشـ ــد
بــدالــة مـنــطقــة سـبـع ابكــار
بحل مشكلة الكابينة.

س) امل ــواطـن مه ــدي صـ ــالح ال ـشـ ــويلـي
بعـث ب ــرس ــال ــة ي ـس ــأل فـيه ــا عـن معـن ــى
االستفزاز يف القانون.
ج)االسـتف ــزاز هـ ــو فعل او تـص ــرف يــبلغ
درجــة جـسـيمــة يـصــدر بـصــورة مبــاشــرة
مـن اجملنـى عـليه ضـد املـتهم او اجلــاني
يجعله يف حالة نفسيـة ملحة تستدعيه
الـ ـ ــرد علــيه ،واالس ـتـ ـ ــدالل علــيه يـك ـ ــون
باملادة  130من قانون العقوبات.

حق الرجوع

س)امل ـ ــواط ـن ـ ــة ف ـ ــاط ـم ـ ــة مـجه ـ ــول مــن
العبيـدي يف بغداد تسأل يف رسالتها :اذا
ك ــانت الــزوجــة ح ــال قيــام ال ــزوجيــة قــد
قـ ــامـت بـ ــاجـ ــراء الــتعـمـيـ ــرات يف الـ ــدار
العائدة لـزوجها وان التعميرات قد زادت

التصرف باالراضي اململوكة
للدولة

س)املواطـن فاضل شـلش من الـديوانـية
يـسأل يف رسـالته ان كـان القانـون يسمح
الصحاب احلق يف التصرف يف االراضي
املـمل ــوك ــة لل ــدول ــة ان يـتـص ــرف ــوا فـيه ــا
بالوصية.
ج)القــان ــون النــافــذ ال يـسـمح لـص ــاحب
حق ال ـتـ ـص ـ ــرف يف االراضــي املــمل ـ ــوك ـ ــة
للدولة ان يتصرف فيها بالوصية.

سكان دور نواب الضباط يطالبون بحاويات
لفــيف مــن سكـن ــة دور ن ــواب
الضباط يف منطقة االسكان
يف بغ ـ ــداد بعـثـ ــوا بـ ــرسـ ــالـ ــة
يـطالبون فـيها دائرة الـبلدية
ب ـت ـ ـ ــوزيـع ح ـ ـ ــاوي ـ ـ ــات جل ـمـع
النفـايـات علـى طــول الشـارع
املـمـت ــد واملق ــابل ل ــدور ن ــواب
ال ـ ـض ـب ـ ـ ــاط بـع ـ ـ ــد ان ع ـم ـ ـ ــد

ان ارتفــاع اسع ــار اللحــوم وعــدم
االقـ ــب ـ ــال عل ـ ــى ال ـ ــدج ـ ــاج ب ـ ـس ـبــب
انـفل ـ ــون ـ ــزا ال ـطـي ـ ــور جعـل اسع ـ ــار
االسـمـ ــاك تـ ــرتـفع  .ويـكـ ــون عــمل

اقرتاح مواطنة

هاتف واعطال
متكررة

ضيـف احللقــة احمل ــامي ال ــدكتــور
محمد عباس السامرائي
استفزاز

من قـيمـة الـدار هـل يحق لهـا املـطــالبـة
ب ــامل ــال ال ــذي ص ــرفــته عل ــى ال ــدار عـن ــد
انفصالها عن الزوج.
ج)ان كــانت الـسـائلـة لـم تكن لـديهــا نيـة
الـتـبـ ــرع عـنـ ــد قـيـ ــامهـ ــا بـ ــاصالح الـ ــدار
وتـ ــرمـيــمهـ ــا فـي ـصــبح مـن حـقهـ ــا طلـب
الرجوع بقيمتها.

االهـالي الـى رمي نفـايـاتهم
يف اجلزرة الـوسطية للشارع
التـي متت زراعـتهــا مــؤخــرا
مما اثر تأثيـرا سلبيا عليها
اض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــى ان اك ـ ـ ـ ــوام
ال ــنفـ ـ ــايـ ـ ــات صـ ـ ــارت ت ــبعــث
بـ ـ ـ ــروائـح كـ ـ ـ ــريـهـ ـ ـ ــة ش ـكـل ــت
ازع ــاج ــا ل ــسكـن ــة املـنــطق ــة

املرأة ومسؤولية احلياة

شاكرين اهتمامكم ..مع التقدير
م /إجابة
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املرأة يف الـسوق نـاجحاً ألنهـا اكثر
ن ـظ ـ ــاف ـ ــة وصـب ـ ــراً وحتـمـالً وعل ـ ــى
الـ ــرغـم مـن ان الـ ــرجـ ــال قـ ــوامـ ــون
على النـساء لكن هـذا ال مينع من

خ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة وان ع ـمـل ـي ـ ـ ــة رفـع
النفـايات صارت تتـأخر اليام
عديدة.

ابو نزار
دور نواب الضباط

مكتب املدى  /بابل
امل ـ ــراة الع ــمل وه ـن ـ ــاك
مم ـ ــارس ـ ــة ـ
الـكثيـر من الـنسـوة يعملـن افضل
من الــرج ــال واكث ــرهن مـســؤوالت
عـن ع ـ ــوائل كـبـيـ ــرة يف حـني تـ ــرى
الـك ـث ـي ـ ــر مــن ال ـ ــرج ـ ــال ارتـ ـض ـ ــوا
الـب ـط ــالـ ــة واجللـ ــوس يف املق ــاهـي
مـضـيفــة انهــا ال تــشعــر ب ــاخلجل
وال بـ ــاالحـ ــراج مـن عـمـلهـ ــا ،وهـي
حت ـظ ـ ــى ب ـ ــاح ـت ـ ــرام اهل الـ ـس ـ ــوق
ورواده وعن كـسبهـا اليـومي قـالت
ام وهـاب ان الــرزق علــى اهلل وانهـا
راضيــة كل الــرضــا علــى عـملهــا ،
رغــم الــتعــب اال انه ـ ــا حــني تع ـ ــود
الى بيتـها تشعـر بالـرضا والـراحة
كـونهـا قـامت مبــا عليهـا مـن عمل
وهــي ب ـط ـبــيعــته ـ ــا تـك ـ ــره الـكـ ــسل
والبطالة واالعتماد على الغير.
نتـرك ام وهاب منـهمكة يف عـملها
ونتمنى صـادقني ان تكون قدوة ال
للنـسـاء فـقط بل لـبعض الـرجـال
الـ ــذيـن ارت ـضـ ــوا حـيـ ــاة الـتـ ـسـكع
والبطالة.

تذبذب التيار الكهربائي
يف قطاع  39يف مدينة الصدر

لـفيف مـن سكنــة قطـاع 39
يف مـ ـن ـ ـطـق ـ ـ ــة اجل ـ ـ ــوادر يف
مـدينـة الصـدر يـشكـون من
تــذبــذب الـتيــار الكهــربــائي

ال ـ ـ ــذي ال يـ ـ ـس ـتـق ـ ـ ــر خـالل
ســاعــة الـتجـهيــز الــوحيــدة
للـطــاق ــة الكهــرب ــائي ــة وهم
يـدعـون دائــرة الكهـربـاء يف

املدينـة الى صيـانة احملـولة
املغـ ـ ــذيـ ـ ــة ل ــتفـ ـ ــادي عـ ــطل
االجهـ ــزة الـكهـ ــربـ ــائـيـ ــة يف
بيوتهم.

فوضى عارمة يف جنسية وأحوال نينوى
وصـلت الـى (املــدى) شكـوى
مـن ع ــدد مـن امل ــواطـنـني يف
مدينـة املوصل حول املعاناة
الكبيرة التي تواجههم عند
م ــراجع ــة دائ ــرة اجلـن ـسـي ــة
واالحـوال بـاملــدينــة نتـيجـة
للـ ــزحـ ــام الـكـبـيـ ــر والـ ــزخـم

احلـاصل علـى تلك الـدائرة
الـتـي ي ــراجعه ــا ي ــومـي ــا م ــا
يـ ـ ــزي ـ ـ ــد عل ـ ـ ــى ثالثـ ـ ــة االف
مواطن لغـرض احلصول او
ابــدال او اضــافــة معلــومــات
جـ ــدي ـ ــدة لهـ ــويـ ــة االحـ ــوال
املـ ــدنـيـ ــة ويـنـ ــاشـ ــد اؤلـئـك

املـ ـ ـ ــواطـ ـنـ ـ ـ ــون مـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة
اجلـنسـية واالحـوال املدنـية
بفــتح م ـن ـ ــاف ـ ــذ اخ ـ ــرى ويف
مـناطق مـتعددة مـن مديـنة
امل ـ ـ ـ ــوصـل م ــن اجـل اجن ـ ـ ـ ــاز
معــامالت امل ــواطنـني بيـســر

وسه ـ ــول ـ ــة خـ ـص ـ ــوص ـ ــا وان
ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــرة احل ـ ـ ــال ـي ـ ـ ــة هــي
ال ـ ــوح ـيـ ـ ــدة داخل م ـ ــدي ـن ـ ــة
امل ـ ـ ـ ــوصـل ذات ال ـكـ ـث ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـسـك ـ ــان ـيـ ـ ــة الع ـ ــال ـي ـ ــة يف
شطريها االمين وااليسر.

