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بغداد/ علي املالكي

استـشـارات
قانونية
ضيف العدد 
احملامي 
الدكتور محمد 
عباس
السامرائي

عدم قبول
س/ املــواطن خــالــد عبــد الـنبـي من واسـط يـســأل يف
رســالـته ان كــان لــزوجــة الـشـهيــد ان تـطلـب من دائــرة
الـتقــاعـــد بعــدم مــشــاركـــة شقـيقـــة زوجهــا يف الــراتـب
التقاعـدي الذي تتـقاضاه بحجـة انها ميـسورة احلال

وانها عاجزة عن رزقها.
ج/ اذا ثبتت الوقائع بان شقيقة الزوج ليس لها مورد
ثابـت يكفيهـا للمعـيشـة وعاجـزة عن كـسب رزقهـا فان

طلب الزوجة يتحتم عدم قبوله.

اقامة دعوى
س/ املــواطنــة )ف. ل( من بغـداد
تقــول يف رســالـتهــا انهــا مــدرســة
ونـاصبتها مـديرة املدرسـة العداء
ورفعـت عـنهــــا تقـــاريـــر الـــى وزارة
التـربيـة مـتهمـة ايـاهـا بـاالصـابـة
مبرض نفسي مما ترتب احالتها
الــــــــى مــــــســـتــــــشـفــــــــى االمــــــــراض
العـصبيـة للكـشف عليهــا وتسـأل
يف رسـالتهـا ان كان يحـق لها رفع
دعوى بحق املديرة ملا تسببت لها
مـــن آالم نـفــــــســـيــــــــة وتــــــشـهـــيــــــــر

بشخصيتها؟
ج/ اذا احــــــالــت وزارة الــتــــــربــيــــــة
املـــــــواطــنـــــــة الـــــــى مـــــســتـــــشـفـــــــى
االمـراض الـعصـبيـة لـبيـان مـدى
صالحـيـتهـــا بـنـــاء علـــى تقـــاريـــر
املــــدرســــة. فــــان هــــذا االجــــراء ال
يــــســتـــــوجــب اقـــــامـــــة دعـــــوى الن
اجلواز القانوني ينايف الضمان.

غير مخالف
س/ املـــواطـن بـــدن محـمـــد سعـــدون يــســـأل عـن جـــواز
اســتخــــدام احلــــراس االهلـيـني يف حــــراســــة املـنــــازل او

البيوت التجارية.
ج/ اسـتخـــدام احلـــراس ضـــد الــســـرقـــة غـيـــر مخـــالف

للنظام.

العني اخلفية 

حـامت الـسعـدي نـائب رئـيس
اجلـمعيـة العــراقيـة حلقـوق
االنـــــســـــــان ضــيـف صـفـحـــــــة
شــؤون النـاس يف هـذا العـدد
حتـــــــــدث عـــن نـــــــشـــــــــاطـــــــــات
اجلـمعيـة ومـا قــدمته خالل

مسيرتها قائالً:
- يف الــــبــــــــــــدء يـجــــب عـلــــي
الـقـــــــــول بـــــــــان اجلـــمـعـــيـــــــــة
العــراقـيــة حلقــوق االنـســان
تــــــــــأســــــــســــت عــــــــــام 1995 يف
دمــــــــشـق، وصــــــــــدر الــــنــــــــــداء
التـــأسيـسـي لهــا نهــايــة عــام
1995 بـعــــــــد سـلــــــسـلــــــــة مـــن
االجـتـمـــاعـــات شـــارك فـيهـــا
عـــــــــــدد مــــن الــــنـــــــــــاشــــــطــــني
واملهـتـمـني بقـضــايـــا حقــوق
االنسان ووقع عليه اكثر من
اربعمـائـة شخـصيـة عــراقيـة
مـن املهـتـمـني والعـــاملـني يف
مـجـــــــال حـقـــــــوق االنـــــســـــــان
وشـخــــصــيـــــــات ســيـــــــاســيـــــــة
وثقـــافـيـــة واجـتـمـــاعـيـــة مـن
املقـيمني يف كـردستـان وعـدد
من دول العــالم، بعــد انهيـار
الــنـــظـــــــام االســتــبـــــــدادي يف
نــيــــســــــان عــــــام 2003 قــــــررت
الهيئة االداريـة للجمعية يف
ســـوريــــا نقل نــشـــاطهـــا الـــى

بغـــداد - مـنــطقـــة املـنــصـــور
يـــــــــــوم 2006/3/6 مــــن قــــبـل
اشخـــــاص يـــــرتــــــدون نفــــس
املالبــــس الــتــي يــــــرتـــــــديهــــــا
مــنــتـــــســبـــــــو وزارة الـــــــدفـــــــاع
والــــــــداخـلـــيــــــــة ويـحـــمـلــــــــون
سالحـاً، وقـد جتـاوز عـددهم
اكـثــــر مــن ثالثـني عـنــصــــراً
وبعـد ان عـبثـوا مبـحتـويـات
مقــــــر اجلـــمعــيــــــة اقــتــــــادوا
الدكتـور احمد املـوسوي الى
جهـة ال نعـلمهـا. ان ظـاهـرة
االغـــتـــيـــــــــال الـــــــســـيـــــــــاســـي
واالعـــتـقــــــــال واملــــــــداهـــمــــــــة
وعـــمـلـــيــــــــات االخـــتــــطــــــــاف
واسـتـمــرارهــا والـتـي طــالـت
شخــوص ورمــوز مــؤســســات
اجملـتـمع املــدنـي وبــاالخـص
نشـطاء حقـوق االنسـان لها
تـــأثيــراتهــا اجلـسـيمــة علــى
اجملـــتـــمـع ملـــــــــا تـخـلـفـه مـــن
املـــآسـي والـتـــداعـيـــات الـتـي
تعـرقل بنـاء اجملـتمع املـدني
لـــــذا نـــطـــــالــب بــتـفعــيـل كل
الــسـبل الـكفـيلــــة بحـمـــايـــة
املــــــــــواطــــنــــني وبــــــــــاالخــــــص
نـــشــطـــــاء حقــــوق االنـــســــان
املـتــصـــديـن لـــرصـــد وفــضح

انتهاكات حقوق االنسان.

والـــــسجــنـــــاء الــــســيـــــاســيــني
واحملــتجــــزيـن مــن ضحــــايــــا
القــمع واالسـتـبــــداد، تـبـنـي
مـســألــة الــدفــاع عـن حقــوق
املــــــــــرأة وتـعــــــــــزيــــــــــز دورهــــــــــا
ومــشــاركـتهــا يف ادارة شــؤون
الـبالد ومــؤســســات اجملـتـمع
املــــــــدنـــي، تـــبـــنـــي قــــضــــــــايــــــــا
املـواطـنني العـراقـيني الـذين
يـــتـعــــــــرضــــــــون الضــــطـهــــــــاد
وضغـــــوط ال قـــــانـــــونــيـــــة يف
العــــراق وخـــــارجه والــــدفــــاع
عــنهـم، اضــــافــــة الــــى ادانــــة
وفــضح سـيـــاســـات الـتـمـيـيـــز
العـــرقي والــديـني واملــذهـبي
كـــــــذلـك نــــــسـعـــــــى الصـــــــدار
الـبـيــانــات والــدراســات الـتـي
تـكــــشف االحـكــــام اجلــــائــــرة

والقوانني التعسفية.
مضـى اكثـر من ثالثـة اشهـر
علــــــى حــــــادثــــــة اخــتـــطــــــاف
الــــدكـتــــور احـمــــد املــــوســــوي
امــني املـكــتــب الــتــنـفــيـــــــذي
للجـمعيـة العـراقيـة حلقـوق
االنـــســــان. نــــريــــد ان نعــــرف

املزيد عن هذه احلادثة.
- جـــاءت حـــادثـــة اخـتـطـــاف
الــدكتـور املـوســوي علـى اثـر
مـــداهمــة مقـــر اجلمـعيــة يف

بـغـــــــداد واعـلــنــت عــن بـــــــدء
اعمـالهــا من خـالل تصـريح
مت توزيعه يف 5/22/.2003

ــــــــــــــوى هــــــــــــــذا * عــالم احــــــت
التصريح؟ اجاب:

- الـــذي جـــاء يف الـتـصـــريح
املــذكــور بـــان منــظمـتنـــا هي
منظـمة غيـر حكوميـة وغير
سـيـــاسـيــــة تعــمل يف اجملـــال
االنــســانـي والقــانــونـي وهـي
كـــــــذلـك لــيـــــســت جـــمعــيـــــــة
منـافسـة او بديـلة الخـريات
وامنا هـدفها النسـانية ارقى

واسمى.
وعن اهدافها اجاب:

- رصــــد ومــــراقـبــــة انــتهــــاك
حقـــوق االنــســـان يف العـــراق
والــــــــدفــــــــاع عـــن حــــــــريــــــــاتـه
االســــــاســيــــــة الــتـــي كفـلهــــــا
االعـالن الـعــــــــاملـــي حلـقــــــــوق
االنـسـان واملــواثيق الــدوليـة
املعـنيــة بهــا كــذلك الــدعــوة
العـــادة املهجـــريـن وتـــرغـيـب
املهــــاجــــريـن بـــــالعــــودة الــــى
الـــوطـن واملـطـــالـبـــة بـــاعـــادة
حقوقهـم التي سلبت منهم،
بـــــــــــدون احلـــــــــــاق الــــــضـــــــــــرر
باالطـراف االخرى، انـصاف
وتــعـــــــــــــويــــــــض املــعـــــتــقــلـــــني

ـ ـ

ـ

قصة اختطاف رئيس مجعية انسانية! لقاء سريع

النـاصـريـة/ حــسني كـرمي
العامل 

هل ســـاهـمـت زيـــادة االسعـــار
يف حل ازمة الوقود؟ 

يـــرى الكـثـيــرون ومـن بـيـنهـم
الــسـيــد عـبـــد الكــرمي بـنــاش
صـاحـب محطـة تعـبئـة وقـود
النـاصـريـة ان الـزيـادة عقـدت
املـشكلـة وان احلل يـأتـي عبـر

مـن اســتهــــداف االرهــــابـيـني
ملثل هكذا جتمعات.

افـــــراد الـــشـــــرطـــــة املـكـلفـــــون
بحـمــــايــــة احملــطــــة والــــذيـن
يــتجـــــاوز عـــــددهـم الــثالثـني
شـــــــــــرطــــيـــــــــــا مــــن مـخــــتـلـف
االجهــــزة االمـنـيــــة ميــضــــون
جـــل وقــــــــــتـــهــــــــــم يف فــــــــــــــض
املـــــــشــــــــــاجــــــــــرات وتـــنـــــظـــيـــم
الــــــطـــــــــــوابــــيـــــــــــر، فــــمـعـــــــــــدل
املــــشـــــاجـــــرات الــتــي حتـــصل
يــومـيــا يف احملـطــة حــسـبـمــا
ذكـر احـدهـم يتجــاوز العـشـر
مـشاجرات مشـيرا بذلك الى
عـنــــاصــــر حـمــــايــــة احملــطــــة
الــــــذيــن حـــــســبــمــــــا يــــــذكــــــر
يــــتــــــــســــبــــبــــــــــون يف مـعــــــظــــم
املـنــــازعــــات الـتـي حتـــصل يف
احملــطــــة النهـم كـمــــا يــــؤكــــد
كـثيـرا مــا يختـرقـون الـنظـام

ويربكون تنظيم الطوابير.
شــرطي آخـر اكـد قـول زمـيله
ورد كــثـــــــرة اطالق عــنــــــاصــــــر
الـشرطة للعيـارات النارية يف
الهــواء الــى املــواجهــات الـتي
حتـصل بيـنهم وبني اصـحاب
اجللكـانـات الــذين يحـاولـون
الهجوم على احملطة وكذلك
الــــــــــــى اســــتـخــــــــــــدام بـعـــــــض
املــسلحـني االسلحــة النــاريــة
للحـصـــول علـــى احملـــروقـــات

بقوة السالح.
املــســؤولــون مـن جــانـبهـم لـم
يكـترثـوا كثـيرا علـى ما يـبدو
ملعـانـاة املــواطنـني فبــدال من
استـنبـاط احللـول لتـخفيف
الـطـــوابيــر ومعــاجلــة االزمــة
ســــــــارعــــــــوا الــــــــى رفـع سـعــــــــر
الـبـنــــزيـن يف احملــطــــة الـتـي
تــــــرتــــــادهــــــا اكــثــــــر مــن 3000
مــركبــة يــوميـــا فجعلــوه 350
ديـنارا للـتر الـواحد بـدال من
250 فــــــــالـــبـــنــــــــزيـــن اجملـهــــــــز
لـلـــمـحــــطـــــــة كـــمـــــــا يـــــــؤكـــــــد
املـسؤولـون من النـوع احملسن
الــــــذي تــــســتــــــورده الــــــدولــــــة
ـــــــــــــدوالرات مـــــن مبــاليـــــني ال
الــــدول الـتـي تـــسـتــــورد مـنــــا

النفط اخلام.

ـ

ـ

االزمة.
احد الـسواقـني الذي ينـتظر
دوره امـــــام محــطــــة الــــوقــــود
كــــشف عــن حجــم معــــانـــــاته

قائال:
- كـــيـف ميــكـــنـــنـــي ان اعـــيـل
عـائلتي وانـا انتظـر اكثـر من
عــــشــــــريــن ســــــاعــــــة للــتــــــزود
بـــالـــوقـــود؟ ولــم يخـفِ قلـقه

آلالف االمــــتـــــــــــار مـــــــــــازالــــت
تـنتـظــر امــام محـطــة تعـبئــة
وقـــود الـنـــاصـــريـــة وصـــاحـب
احملــطـــة يـــؤكــــد ان صهــــاريج
الـبـنـــزيـن لـن تــصل احملـطـــة
قبل الـسـاعـة الـواحـدة ظهـرا
مـشيـرا الـى ان شحــة املنتـوج
وتـأخر التجهـيز همـا السبب
الـــــــرئــيـــــســي يف اســتـفحـــــــال

زيادة املـنتوج وليـس عبر رفع
الــــــسعـــــــر، يف حـــني يعـــتقـــــــد
الكثيـر من اصحاب املـركبات
ان رفـع اسعــــار الــــوقــــود ملــنع
الـتهــريب هــو مجـرد خـدعـة
ويـــــؤكـــــدون ان رفـع االسعـــــار
يعـــــود خلــضـــــوع احلـكـــــومـــــة

لعملية ابتزاز خارجي.
طــــوابـيــــر الـــسـيــــارات متـتــــد

عرش مشاجرات يومياً يف حمطة واحدة!
بسبب أزمة الوقود

فساد اداري
هل تعلم ان الفسـاد االداري يف عدد من املؤسـسات يبدأ
من مـوظف االسـتعالمـات الـذي يقـوم بـالـوسـاطــة بني

املسؤول واملواطن.

فوضى ام رخاء
اسواق باب املعظم الـشعبية ال نعلم ان كانت دليالً على

رخاء اقتصادي ام دليالً على فوضى عارمة.

نصيب الفرد
تسكـن عائـلة مـكونـة من 34 فـرداً داراً يف مديـنة الـصدر
مـســاحـتهـــا 120 م.2 للقــارئ ان يحــسب نــصيـب الفــرد

الواحد من مساحة الدار.

توائم
مديـنة العبـيدي وحي الـكفاءات وحي الـشهداء الثـالثة
وحي السفير ومنطقة الشماعية تطبق مفهوم التوأمة

ولكن يف مجال طفح مياه اجملاري وقلة اخلدمات.

احساس عالٍ
بـاحـسـاس عـالٍ بـاملـســؤوليــة ينـشـط العـاملـون يف كـراج
البـاب الـشـرقي مـن خالل قيـامهـم بحملـة تفـتيـش من
يقلـــونهـم خــوف املـتفجــرات الـتـي تـــزرع داخل سـيــارات

النقل.

مساواة
بعـض املنـاطق زودت بحـاويـات نفـايـات امـام بـاب كل دار
وبعــض املنــاطق بقـيت الـنفــايــات مكــدســة امـــام البــاب
بـــانـتـظـــار عـمـــال الـتـنـظــيف. اال يجـــدر بـــالـــدوائـــر ذات

العالقة ان تساوي ما بني املناطق؟

بال ظل
ال يـزال شرطي املرور لـدينا يقبع حتت شـمس الظهيرة
بال ظل يحمـيه من وهجهـا. افـراد شـرطـة املــرور اثبتـوا

جدارتهم وهم يستحقون كل العناية الالزمة.

اقل مـن املــدارس الـتـي بقـيـت دون
اعمـار او اعـادة تـرمـيم وذكـر احـد
اآلباء ان املدرسة التي يتعلم فيها
اوالده تــــســـــــرب سقـــــــوفهــــــا مــيــــــاه

االمطار عليهم خالل الشتاء.
وخلــــــص الـــــــــســــيـــــــــــد ابـــــــــــو عـلــــي
احــتــيـــــاجـــــات مـــــديــنـــــة الـــــزهـــــور

)احلسينية( مبا يلي:
1- اعـادة اكـسـاء شـبكـة الـطـرق

وتبليطها.
2- فـــتـح مــــــســـتــــــشـفــــــــى داخـل
املــــديـنــــة اضــــافــــة للـمـــسـتــــوصف

الصحي.
3- فـــتـح مــــــــراكــــــــز لـلــــــشـــبــــــــاب
الحــــتـــــــــــواء اآلالف مــــن شــــبـــــــــــاب

املدينة.
4- انـــــشـــــــاء شـــبـكـــــــة انـــــــابـــيـــب

للصرف الصحي.
5- اعــــــــادة شـــبــكــــــــة الـهــــــــواتـف

االرضية.
6- تــطــــويــــر مـــشــــروع تــصفـيــــة

وضخ املياه الصاحلة للشرب.
7- انشـاء متنـزهات يف سـاحات

املدينة.
8- اعمار مدارس املدينة.

واضـــــاف لقــــد انـتـبــــانــــا الــــشعــــور
بـاليـأس من تـردي اخلـدمـات ومع
ذلك نأمل خيراً بالسلطة الرابعة
يف عــرض حــالنــا علــى املـســؤولني
لعلـهم يـلتـفتــون الــى مــا نعــانـيه،
وهـــــا انــت تــــــرى ان غالء الـــــوقـــــود
اضــاف عـبئــاً آخــراً علـينــا بـسـبب

ازدياد اجور النقل..

بـــــســــــرقــــــة الـكــيـــبالت وتــــــدمــيــــــر
الـكــــابـيـنـــــات، ويقــــول االهــــالـي ال
يـــــوجـــــد تـلفـــــون ارضــي واحـــــد يف
املــــديـنــــة، وانهــم يعـتـمــــدون علــــى
الهاتف النقال الجراء اتصاالتهم
وهي بـاهـظـة الـتكـالـيف ومـدارس
املــدينــة لم يجــر اعمـارهــا بصـورة
جـيدة، واملـدارس التي مت اعمـارها

وجــــــود مــــــركـــــــز صحــي ال يـــــســــــد
احلــاجــة الـفعلـيــة مـن اخلــدمــات
الصحيـة والعالجية لـ )750( الف

انسان.
وكـانـت شبكـة التلفـونـات االرضيـة
عـلـــــــــــى وشــك االكــــتــــمـــــــــــال اال ان
الـتغييـر الـذي حصل يف 9 نـيسـان
2003، فـــــسـح اجملـــــــال لـلــــصـــــــوص

ويـتـــســـــاءل االهـــــالـي يف
هـذه املــدينــة عن مـصيـر
الـتخـصـيـصـــات املـــالـيـــة
ملـدينتهم، وعـن اسباب ضيـاعها او
هـدرها يف حـفر مـجاري مـكشـوفة
مليــاه االمطـار واجملـاري لـتصـريف
محـتــــويـــــاتهــــا الــــى الـــســــاحــــات،
ويحـملــون املــســؤولـني يف املــديـنــة

تردي اخلدمات فيها.
كـمــــا يعـــانـي اهـــالـي املـــديـنـــة مـن
االنـقــــطــــــــاع الــــطــــــــويـل لـلـــتـــيــــــــار
الكهربـائي وشحة املـياه فضالً عن
عــدم صـالحيـتهــا للـشــرب بـسـبب
ظهــور بعـض الــديــدان والــرائحــة
الـكــــريهــــة، وتـلف شـبـكــــة الــطــــرق
بـسبب سـوء التـبليط وعـدم وجود
شـبكــة لصــرف امليـاه. اضـافـة الـى

أهايل مدينة الزهور )احلسينية( يستنجدون بالسلطة الرابعة حلل مشاكلهم
يقطن مدينة الزهور
)احلسينية( ما يقرب
من )750( الف
مواطن عراقي.
وتقع هذه املدينة
الشعبية شمال بغداد
على الطريق
الواصل بني
محافظتي بغداد
وبعقوبة. ولم ينل
املدينة أي نصيب
من املشاريع
اخلدمية منذ 3
سنوات سوى بعض
ساحات اللعب
احملاطة بالـ
)B.R.C(، ميارس
فيها شباب وفتيان
املدينة كرة القدم،
الوسيلة الوحيدة
للترفيه عنهم
ولقضاء الوقت.

بعثـت عائلـة الشهـيد عبـد االمير كـاظم حمـد برسـالة تنـاشد
بهـا الـسيـد رئيـس اجلمهـوريـة جالل طـالبـانـي بتكـرميه اسـوة
بـشهداء الوحـدة الوطنيـة الذين مت تكـرميهم من قبـله وتذكر
يف رسـالتهـا ان الشـهيد كـان اول شهيـد يف سبيل وطـنه العراق
وهو الذي احتضـن ارهابياً وانفجر معه يـوم االنتخابات التي
جـرت بتـاريخ 2005/1/30 يف مـنطقـة الـدورة وقـد اطلـق عليه
رئيـس الـوزراء العــراقي الـسـابق ايـاد عـالوي شهيـد الـوطـنيـة
االول لكـنه اسـتـثـنـي مـن الــتكـــرمي لــسـبـب غـيـــر معـــروف وان
عــائـلتـه تتـمنــى علــى الــرئيـس ان يـشـمله مــا شـمل الـشهــداء
اآلخـرين ولـديهـا كل مـا يثـبت مـوقفه الـبطـولي مـوثقـاً لـدى

اجلهات الرسمية.
سمير كاظم/ عن عائلة الشهيد.

عائلة الشهيد عبد االمري كاظم
محد تناشد رئيس اجلمهورية

عـــــــدد مــن مـــــــوظـفــي وزارة
الـتجـــارة مـن العــــاملـني يف
االســـواق املـــركـــزيــــة بعـثـــوا
بــــرســــالــــة يـــشـكــــون فــيهــــا
الـتــــأخـيــــر غـيــــر املـبــــرر يف
مـــــــوعـــــــد تــــــسـلـــم الـــــــراتـــب
ويــذكـــرون أنهـم حـتــى اآلن

لم يتـسلمـوا رواتب شهـري
أيـــــــــــار وحـــــــــــزيـــــــــــران ممـــــــــــا
يـجعـلهــم يف وضـع محـــــرج
ازاء مــتــــطلــبــــــات احلــيــــــاة
الـــيــــــــومـــيــــــــة الســـيـــمــــــــا ان
اغـلـــــبـهـــــم مـــــن اصـحــــــــــــاب

العوائل الكبيرة.

مل يتسلموا الراتب منذ شهرين

مـــبـــــــــادرة جـــيـــــــــدة مـــن وزارة
الــنفـــط ان تـــطـــــرح عــبـــــوات
الغـاز الـســائل املـسـتخـدم يف
مـطــابـخنــا العــراقيــة بـسعــر
الـفـــي ديـــنــــــــار وهــــــــو سـعــــــــر
مقبـول، بحيث يـستطيع كل
مواطـن احلصول علـى عبوة
او عـبــــوتـني مــن القـنــــانـي..
الــــى هـنــــا واالمــــر يف غــــايــــة
البساطة والشفافية ايضاً..
ولـكـن مــــا حــــدث جـعل هــــذه
املــمـــــــارســـــــة او االلــتـفـــــــاتـــــــة
تـتــرجـم الــى غـيــر اهـــدافهــا
حــيـــث طلــب املــــســــــؤول عــن
الـــتــــــــوزيـع دفـع 500 ديـــنــــــــار
كـمـــســــاعــــدة مـن املــــواطـنـني
للـــــشــــــاحــنــــــة الــتــي جــــــاءت
لـتــــوزيع عـبــــوات الغــــاز الــــى
سكـــان حـي ســـومــــر ظهـيـــرة
يــــــوم االحــــــد املـــــــوافق 7/10
ومع شدة حرارة شمس متوز
الالهـب اصـطف املــواطـنــون
رجـاالً ونـسـاء فــرحني للفـوز
بقـنـيـنـــة غــــاز.. ولكـن الـــذي
حــدث ان مـســؤولـي التــوزيع

الـفقيـرة بـاسـتغالل املــواطن
املسكني..

لــذا نتقـدم بنـصيحـة لـوزارة
النفط بـان حتكم سيطـرتها
علـى كـوادرهــا لكي ال تـضيع
املـبــــادرة اجلـيــــدة يف خــضـم

جشع البعض.
املواطنة/ ام سرمد

قـامـوا مـرة اخــرى مبطــالبـة
املــواطـنني بــدفـع 500 دينــار
اخــــــــــــرى وهـــكــــــــــــذا اســــتـغـل
القائـمون على تـوزيع قناني
تـلــك الـــــــشـــــــــاحـــنـــــــــة هـــــــــذه
االلــتفــــاتــــة الـتـي ارادت مـن
خالل وزارة النـفط ان تقـدم
يـــــــد العــــــون الـــــــى العـــــــوائل

مـبــــادرة ولـكـن..
املـــواطـن صفـــاء يـــونــس مـن
محافظة ديالى بعث برسالة
ينـاشــد فيهـا الــرئيـس جالل
طـــالـبـــانـي مــن اجل تعـيـيـنه
علــى مالك وزارة التــربيـة يف
كـردستـان. ويـذكـر يف رسـالته
بـــانه صــاحـب عـــائلــة كـبـيــرة
ثالثـة مـن ابنــائهـا حــاصلني

علـــى شهــادة الـبكــالــوريــوس
من كـليــات التــربيـة ولـكنـهم
لــم يحــصلــــوا علـــى فـــرصـــة
تعـيـني ويعـيــشــون يف الــوقـت
احلــاضــر يف ضــائقــة مـــاليــة
شـــــديـــــدة ويــتــمــنـــــى ان يــتــم
تعيينهم على مالك التعليم

يف مندلي مسقط رأسهم.

فـــرصـــة عـمل!

عـــدد مـن اهـــالـي قــطــــاع 39 بلـــوك رقـم 11 يف مـــديـنـــة
الـصــدر ينـاشـدون دائـرة الـبلـديـة مـن اجل تخـليـصـهم
مـن طفـح ميــاه اجملــاري الــذي احـــاط مبنــازلـهم الـتي
صـار من املتعـذر السـكن فيهـا نتيجـة للـروائح املنبعـثة
لـيالً ونهــاراً. ويـطـــالبــون بــارســـال سيــارة حـــوضيـــة بني
احلـني واآلخــر مـن اجل سحـب املـيـــاه او اصالح شـبكــة

اجملاري.
عنهم: فالح سد خان

قطاع 39 بلوك 11 يف مدينة الصدر
يشكو طفح املجاري

عــدد من املـواطـنني يف قـريـة
بـــرنــــون يف محـــافــظـــة بــــابل
بعثـوا بـرسـالـة يـشكـون فيهـا
مـن قلــة اخلــدمــات املقــدمــة
لهـم ويـــذكـــرون يف رســـالـتهـم
ان القــريــة تـضـم مـــا يقــارب
مـن االلـف دار ويحـيــط بهــــا
احلـي العـــسكـــري ومـنــطقـــة
معمـل الطـابـوق وان القـريـة
واملنـاطق احملـيطـة بهـا كـانت
تغــذيهــا ميــاه خــزان تــداعــى
مع مــــــرور الــــــزمــن وصــــــارت
املــيـــــاه تـــضخ مــبـــــاشـــــرة مــن
املـشــروع القـــريب وهـي ميــاه
شحــيحـــــة وغــيـــــر صـــــاحلـــــة

للـشــرب وكــذلـك يتـطــرقــون
الــــــــــــى مـعــــــــــــانــــــــــــاتـهــــم مــــن
انقطاعـات التيار الكـهربائي
وان الــطـــاقــــة املغـــذيـــة )120
فـــولـت( وال تـكفـي لـتـــشغـيل
ثالجة والـسبب يعـود الى ان
احملــــولــــة الـتـي مت نــصــبهــــا
بـدالً عن القـدميـة احملتـرقـة
ذات سـعـــــــــــة قـلــــيـلـــــــــــة وهــــم
يــــطـــــــالــبـــــــون اجلـهـــــــات ذات
الـعـالقــــــــــــة الــــتـعــــــــــــامـل مـع
املــنـــطقـــــة كــــــونهـــــا نـــــاحــيـــــة
ولـــيــــــســـت قــــــــريــــــــة حــــــســـب
التغييرات التي استحدثت.

عنهم/ابو سيف

قرية برنون يف حمافظة بابل
تشكو املاء والكهرباء دائامً!

اهلاتف معطل منذ ستة اشهر
صـاحب الهـاتف املرقـم 7713736 من سكنـة الدورة مـحلة 836
يـــشكـــو عــطل هــــاتفه مـنـــذ سـتــــة اشهـــر ويـتـمـنــــى علـــى وزارة

االتصاالت االيعاز باصالحه.


