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يف صلب املوضوع

لقاء سريع مع مسؤول

العاطلون عن العمل
آمال مل تتحقق

ال صحة خلرب توزيع قطع اراض ٍمن وزارة البلديات

ال ميـكن للمـواطن العـراقي ان يبقـى وينتـظر
اكثر ممـا انتظر يف احلصول على فرصة عمل
تهـيئ له سـبل احليــاة والعيـش الكـرمي .مـثلث
فـرص العمل االن ال يـتعدى وزارتـي الداخلـية
وال ــدف ــاع واجمل ــالــس الـبل ــدي ــة وال ــذي ف ــاتـته
الفـ ــرصـ ــة يف االن ـضـمـ ــام فـ ــان الـي ـ ــأس غلـفه
ونفـض ي ــده من الــوعــود الـتي اطـقلهــا املعـنيــون وزارات
الــدولــة املـتـبقـيــة واملــؤس ـســات كــانـت ب ــاالصل مـتخـمــة
باملوظفني والبطالة املقنعة فيها تفصح عن نفسها بكل
وضوح .قـانون الـتقاعـد اجلديـد الذي اريـد منه تـسريح
ممن بـلغوا شاواً بعيـدا يف سنني اخلدمة واحـالتهم على
الـتقــاعــد وكـم ــا يقــول ال ـشــاعــر (جتــري الــريــاح مبــا ال
تشتهي الـسفن) فهذا القانون
عبد الزهرة املنشداوي ل ــم يـفـعـل كـ ـم ـ ـ ـ ــا اعـل ــن عـ ـنـه
بـ ـ ـ ــالـ ـتـ ـ ـ ــال ــي فـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ــدوائـ ـ ـ ــر
مثلث فرص العمل احلكـوميـة قـد بقـيت مـتخمـة
باملوظفـني الذين اظهروا عدم
االن ال يتعدى
ميـلهم لـلتقـاعـد خـاصــة بعـد
وزارتي الداخلية
ان واجـه هـ ـ ـ ـ ـ ــذا الـقـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ــون
والدفاع واجملالس االعـت ــراض ــات ووجه ــات نـظ ــر
مـتـبــايـنــة يف م ـســأل ــة تفعـيله
البلدية والذي
اضـ ــافـ ــة الـ ــى ان مـ ــا ادل ـ ــى به
يف
فاتته الفرصة
ال ـسـيــد وزيــر املــالـيــة مــؤخــرا
االنضمام فان
اعـطــى الــداللــة علــى ان ذلك
سـوف يأخذ وقتا طويال .ذلك
اليأس غلفه
مـا جعل العـاطلني عـن العمل
ونفض يده من
يـسقطـون من حـسابـاتهم امل
الوعود التي
التـوظـيف الـذي راودهـم عنـد
املعنيون
اطقلها
اصـ ـ ــدار قـ ـ ــانـ ـ ــون ال ــتقـ ـ ــاعـ ـ ــد.
وزارات الدولة
الـ ــوزارات املـ ـســتحـ ــدث ـ ــة بعـ ــد
الـ ـتـغـ ـيـ ـيـ ـ ـ ــر ل ــم ت ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاه ــم يف
املتبقية
واملؤسسات كانت اس ــتقـ ـط ـ ـ ــاب الع ـ ـ ــاطلــني عــن
العــمل واعـتـم ـ ــدت يف اشغـ ــال
باالصل متخمة
مالكــاتهــا من الـوظــائف علـى
باملوظفني
التـنقالت وع ــدد من مــوظـفي
والبطالة املقنعة الدوائر املنحلة.
مـراكـز تـشغـيل العــاطلـني عن
فيها تفصح عن
العــمل هـي االخـ ــرى عـ ــاطلـ ــة
نفسها بكل
واخـتـصــرت نـشــاطــاتهــا علــى
وضوح.
فـ ـتـح ال ـ ـ ـسـجـالت وت ـ ـ ـسـجـ ـيـل
االسـم ــاء ال غـي ــر .ام ــا احللـم
ال ــذي راود املعـنـيـني فـيـب ــدو أنه غـيــر مـتحقـق وال ميكـن
حتقـيـقه عل ــى امل ــدى املـنـظ ــور واملـتـمــثل بحـمل ــة اعـم ــار
واسع ــة يف الــبلـ ــد تقـ ــوم به ــا دول وش ــرك ــات م ـسـتـثـم ــرة
تـستقـطب مـن خالل اجلمـوع الـغفيــرة املنـتظـرة فـرصـة
العمل.

يف حي البنوك  ..حدائق ميتة
ومياه شحيحة
رسـالة املـواطن احمـد حسن
الـصاحلي تتحـدث عن موت
احلـ ـ ــدائق يف حــي ال ـب ـن ـ ــوك
حـيث يذكـر ان املاء اخلـابط
قد قـطع نهائيا عن املنطقة
مم ــا ادى ال ــى م ــوت معـظـم
احلـ ــدائق املـنـ ــزلـيـ ــة يف حـي
الـ ـبـ ـنـ ـ ـ ــوك وهـ ـ ـ ــو ي ـ ـطـ ـ ـ ــال ــب
بـاعـادته خـاصـة ان العـوائل
يف هــذا الــوقـت من الـصـيف

شؤون الناس

درجــت عـل ـ ـ ــى اجلـل ـ ـ ــوس يف
حدائق منازلها.
فــضال عـن انهـم يـنـتـظ ــرون
حـ ـت ـ ـ ـ ــى مـ ـنـ ـتـ ـ ـصـف الـلـ ـيـل
لـسـريــان امليــاه الصــافيـة يف
االن ـ ـ ــاب ـيــب ملـلء خ ـ ـ ــزان ـ ـ ــات
بيــوتهم بــواسطـة مـضخـات
املاء ،ويطالبون امانة بغداد
بـ ـح ــل ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـلـ ـ ـ ـ ـتـ ـه ـ ـ ـ ــم
املستعصية.

يطالبون بمعاجلة الوضع
يف منطقة الديوان
لفيف مـن سكنـة حي الـديـوان يف مـدينـة الـشعب يـشكـون من
ظـ ــاهـ ــرة طـفح اجمل ـ ــاري وقلـ ــة اخلـ ــدمـ ــات فــيهـ ــا ويـ ــذكـ ــرون
بــرس ــالتـهم الـتي بـعثــوا بهــا الــى الـصفح ــة .ان حي الــديــوان
الذي كـان يطلق علـيه (حي ديوان الـرئاسـة) لم متتـد اليه يد
االعـم ــار واخل ــدم ــات ف ـشـ ــوارعه وازقـته ال ت ــزال دون تـبلـيــط
ومجــرد سقــوط امـطــار بــسيـطــة يف ايــام الــشت ــاء يجعـل من
االزقــة والشــوارع مسـتنقعـات يـصعب اخلـوض فيهـا ويـتمنـون
على اجلهات املعنية ان تلتفت الى معاناتهم.

بغداد /املدى
املـ ـ ـس ـتـ ـ ـش ـ ـ ــار االعـالمــي يف وزارة
الــبل ـ ــدي ـ ــات واالشغ ـ ــال ضــيفــته
صـفح ــة ش ــؤون الـن ــاس يف ه ــذا
الع ــدد لتـســأله عـن صح ــة قيــام
الـ ـ ـ ــوزارة بـ ـتـ ـ ـ ــوزيـع قـ ـ ـطـع اراضٍ
سـك ـن ـي ـ ـ ــة علـ ـ ــى احمل ـتـ ـ ــاجــني يف
بغداد.
ل ـيـ ــس ب ــصحــيح تـ ـ ــوزيع ق ــطعاالراضــي علـ ــى احملـتـ ــاجـني مـن
سكـن ــة بغ ــداد النه امــر مــرهــون
مبـجلــس احمل ــاف ـظـ ــة وال عالق ــة
ل ــوزارة الـبل ــدي ــات ب ــذلـك ولكـن
البـعض فهم بـأنها املـسؤولـة عن
ذلـك يف حني تتـحدد مـهامـها يف
تخـ ـص ـي ــص االرض ال ـ ـسـك ـن ـي ـ ــة
القـامـة املـشــاريع الـسكـنيـة لـكن
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدث هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ان وزارة
ال ــبلـ ـ ــدي ـ ـ ــات واالشغـ ـ ــال قـ ـ ــامــت
مـؤخــرا بتـشكـيل جلـان مــوسعـة
يف احملــافـظــات ضـمـت احملــافـظ
ومـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر امـالك احملـ ـ ـ ــاف ـ ـظـ ـ ـ ــة
واملفـتش العـام ومديـر البلـديات
ومـديـر العقـارات ايضـا من اجل
دراسـة مـشـروع تـخصـيص اراض
س ـكـ ـنـ ـي ـ ـ ـ ــة وت ـ ـ ـ ــوزيـعـه ـ ـ ـ ــا عـل ـ ـ ـ ــى
املـ ـسـتـحقـني مـن امل ـ ــواطـنـني يف

هــذه احملــافـظــات وان بــامكــان أي
م ــواطــن تقـ ــدمي طلـب ال ــى ه ــذه
اللجنـة او اللجـان الفـرعيـة التي
س ـ ـ ــوف ت ـن ـب ـثـق م ـنـه ـ ـ ــا مــن اجـل
احلـ ـصـ ـ ــول عل ـ ــى ق ــطع ـ ــة االرض
السكنية.
ان مه ـمـ ـ ــة الـ ـ ــوزارة ت ــنحـ ـصـ ـ ــر يف
تخ ـصـيــص قــطع ــة االرض امل ــراد
تق ـسـيـمه ــا مـن اجل تـ ــوزيعه ــا او
اقامة مجمع سكني عليها.
امــا عن العــاصمــة بغـداد فـاالمـر
مح ـصـ ــور بـ ــامـ ــانـ ــة بغـ ــداد .وعـن
م ـ ـشـ ـ ــاريع ال ـ ــوزارة امل ـ ـســتقــبل ـي ـ ــة
اجاب:
للـوزارة مشـاريع عديـدة وخططمـ ـســتقــبلـيـ ــة محـ ــددة بـ ــالـ ـسـقف
الــزمنـي هنــاك مـشــاريـع ستـنجــز
هـ ـ ــذا العـ ـ ــام وه ـنـ ـ ــاك ال ـتــي ي ـتــم
اجنـازها يف االعوام املقبلـة ،لدينا
مـشــاريع نعـتبــره ــا است ــراتيـجيــة
والعمل جـارٍ علــى تنفيـذهـا .هـذه
املشـاريع نعـلق عليهــا االهميـة ملـا
لـهـ ـ ـ ـ ــا م ــن مـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاس يف حـ ـيـ ـ ـ ـ ــاة
املواطنني نـذكر مـنها مشـروع ماء
الـك ـ ــوت ومـ ـش ـ ــروع م ـ ــاء العـم ـ ــارة
وكــربالء ومـشــاريع اخــرى يـضـيق

رسالة العدد
الى جريدة املدى الغراء
حتية طيبة..
انـ ـ ــا احـ ـ ــد قـ ـ ــراء جـ ـ ــريـ ـ ــدة
(امل ــدى) ..واحـتـ ــرم كل م ــا
يـكـتـب فــيهـ ــا ،ومـن يـكـتـب
فـيه ــا ،ل ــذلـك انقل الــيكـم
مــأســاة الـطـب العــدلـي ،او
مـ ــا يج ــري هـن ــاك ،ب ــرغـم
اعـتـ ــرايف ب ـ ــاجلهـ ــد الـ ــذي
يـبـ ــذله الع ــامل ــون يف ه ــذا

املك ــان احلـي ــوي ،ويف ه ــذه
الفتـرة التـي يتـزايــد فيهـا
القـتل العـشـوائـي ،والقـتل
عـل ـ ـ ــى الـه ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ،والـق ـتـل
بسبب التفجيرات.
يف الـطـب العــدلـي هنــالك
املئ ــات من اجلـثث املــرمــاة
علـ ــى االرض يف الـبـ ــاحـ ــة،
ج ـثــث م ـن ـتـفخ ـ ـ ــة ،ج ـثــث
النـ ـ ــاس مخ ـن ـ ــوقــني وأيـ ـ ـدٍ

يف اع ـ ـ ــادة اعـ ـم ـ ـ ــار ج ـ ـ ـس ـ ـ ــور
مـن ــطق ـ ــة بغـ ــداد اجلـ ــديـ ــدة
وم ـ ـنـهـ ـ ـ ـ ــا ص ـ ـبـغ االرصـفـ ـ ـ ـ ــة
واجل ـس ــور ال ـسـ ــريع ــة حـيـث
يـ ـتـعـ ـ ـ ــذر عـلـ ـ ـ ــى املـقـ ـ ـ ــاول ــني
املسؤولني غسلها من التراب
قبل صبغها.
جسور بغداد اجلديدة
كرمي احلمداني.

االعظميـة تشكـو
مـن تكـدس النفايـات
رس ــال ــة امل ــواطـن سع ــدي
ـاص ـ ـ ــر م ــن مـ ـن ـ ـطـق ـ ـ ــة
ـن ـ ـ ـ ـ
االعـ ـظ ـم ـيـ ـ ــة تـ ـض ـم ـنــت
شـ ــك ـ ـ ــوى ـم ـ ـ ــردهـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــى
ت ــك ـ ـ ــدس ال ـنـفـ ـ ـ ــاي ـ ـ ــات يف
اجل ـ ـ ـ ـ ــزر ـال ـ ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـطـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة
ـ
للـ ـشـ ــوارع خـ ــاص ـ ــة بعـ ــد

الوقت بذكرها.
*م ـ ـ ـ ــا ض ـ ـ ـ ــواب ـ ــط ت ـ ـ ـ ــوزيـع شـقـق
اجملمعات السكنية؟

اود ان اب ـ ـ ــني ان اجملـ ـ ـ ـمــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتالسـكنيـة الـتي تقـيمهـا الـدولـة ال
ميكن القـول بـأنهـا ستكـون حكـرا

اجمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـيــع
تـ ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض ـ
االرهــابـي ــة للع ــاملـني يف
تنـظيفهـا ويـدعـو بلـديـة
االعـ ـظ ـم ـي ـ ــة الـ ـ ــى تاليف
م ـ ـ ـش ـك ــل ـ ـ ــة الـ ـنـفـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــات
وتـ ــك ـ ـ ـ ــدس ــه ـ ـ ـ ــا ب ـ ــصـ ـ ـ ـ ــورة
متزايدة.

مــربـط ــة ،ومك ـســورة جـثـث
فقـئـت عـي ـ ــون اصح ـ ــابهـ ــا
وه ــذه اجلـثـث م ــوض ــوع ــة
واح ـ ـ ــدة بج ـنــب االخـ ـ ــرى،
بـ ـ ـ ـش ـكـل يـ ـث ــيـ ـ ـ ـ ــر الـق ـ ـ ـ ــرف
واالشـمئــزاز للمـنظــر غيـر
ال ـ ـ ـط ـ ـب ـ ـيـعـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــذي لـ ــم
نتعوده.
امـا الـرائحـة فـانهـا مقـززة
وتــدعــو للقــرف والغـثيــان،

ممـ ــا حـ ــدا ال ـصـبـيـ ــة بــيع
الـكـمـ ــامـ ــات خـ ــارج ال ـطـب
العـدلـي ملن يـروم الـدخـول
لتسلم جثة ابنه او قريبه،
والـدخـول الـى الـطب يـتم
بعـ ـ ــد ال ـتـ ـ ــأكـ ـ ــد مــن عـ ـ ــدم
ام ـ ـتـالك الـ ـ ـ ـ ــداخـل ال ـ ـيـه،
موبايل (ابـو الصورة) لكي
ال يتم التصوير.
ام ــام ه ــذا امل ــشه ــد امل ــروع،

اىل انظار حمافظ نينوى
العــديــد مـن اصحــاب الــسيــارات العــامــة واخلــاصــة يف مــدينــة
املـ ــوصل بعـث ــوا ال ــى امل ــدى ب ــشك ــواهـم ح ــول املـم ــارس ــات غـي ــر
املـسـؤولــة لبـعض أفــراد احلمـايـة اخلـاصـة بـاحملـافـظ املكـلفني
بـتنـظـيم ط ــوابيــر الــسيــارات امــام محـطــة تعـبئــةاجلـمهــوريــة
القريـبة من مبنـى احملافظـة واملتمثلة بـاملطالبـة مببالغ مـالية
او كـارتـات مـوبـايل مقـابل ادخـال الـسيـارات داخـل احملطـة دون
الوقوف يف الطابور وذلك على حساب االخرين الذين يقضون
سـاعات طـويلة مـن االنتظار ،واضـافوا ان بـعض افراد احلمـاية
يـتع ــامل ــون مع جتــار الـبـنــزيـن يف ال ـســوق ال ـســوداء مـن خالل
تـزويـدهـم بكـميـات كـبيـرة جــدا من الـوقــود والكثــر من مـرة يف
اليوم الواحد.

قطع االراضي غيـر املسيجـة تعد مـشكلة
كـبـيـ ــرة مـ ــا بـني الـ ــدور الـ ـسـكـنـيـ ــة حـيـث
اصـبحـت حــاويــات جلـمع الـنفــايــات مـن
ق ــبل امل ـ ــواط ـنــني ت ـ ـس ـ ــرح ومت ـ ــرح ف ــيه ـ ــا
احليـوانـات لـتتغـذى علـى بقـايـا الـطعـام
املـعفــن وتـ ــش ـ ـ ــاركه ـ ـ ــا القـ ـط ــط والــكالب
الـ ـسـ ــائـبـ ــة وتـنــبعـث مــنه ـ ــا روائح تـ ــزكـم

وامام هذا الـدم املتخثر يف
بـ ـ ــاحـ ـ ــة الـ ـط ــب العـ ـ ــدلــي،
وام ـ ــام ال ـن ـ ــاس ال ـب ـ ــاك ـي ـ ــة،
وامـام هـذه الـرائحـة وقفت
حـائرا ال ادري مـاذا يجري
يف بل ـ ــدي ،وت ـ ـس ـ ــاءلــت مع
نـفـ ـ ـس ــي :هـل احلـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة
عـاجـزة عن تـوفيـر سيـارات
مج ـمـ ـ ــدة لـ ـ ــوضع اجل ـثــث
فيها؟

وهل احلكـومـة عـاجـزة عن
دفــن اجل ـثــث مـجـه ـ ـ ــول ـ ـ ــة
الهويـة ،متاشيـا مع القول
املأثورة :إكرام امليت دفنه.
وهل احلكـومـة عـاجـزة عن
تـ ـ ــوف ـيـ ـ ــر س ـيـ ـ ــارة ح ـ ـ ــريق،
وغـ ـ ـ ـسـل ارض ــيـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـط ــب
العــدلـي بخ ــراطيـم امليــاه،
وازال ــة تخـث ــر ال ــدم ال ــذي
اص ــبح م ــثل ق ـ ـشـ ـ ــر املـ ـ ــوز،

يتـزحلق من يـدوس عليه؟
ان احلكومة مدعوة لوضع
حـ ــد ملـ ــا يجـ ــري يف ال ـطـب
الع ــدلــي ،لكـي ال يق ــال ان
الع ــراقـيــني ال يحـت ــرم ــون
حتى مـوتاهم .مع خـالص
تقديري للمدى
املواطن/
اكرم عبد الرحمن

الكهرباء ختصص هواتف للشكاوى
بغداد  /كرمي السوداني
اكشف مـصدر مـسؤول يف وزارة الكهـرباء عن
ان ال ــوزارة خ ـص ـصـت ارق ــام هـ ــواتف لـت ــسلـم
شـكـ ـ ــاوى املـ ـ ــواط ـن ــني بخـ ـصـ ـ ــوص امل ـ ـش ـ ـ ــاكل

واملعـوقـات الـتي تـرافق عـمليــة جتهيـز الـتيـار
الكـهربـائي لعمـوم العـاصمـة بغـداد بجـانبيـها
الكـرخ والرصافـة وكذلك اخلروقـات احلاصلة
يف ساعات القطع املبرمج الغير منتظمة .

ردود واجابات
م  /اجابة
نهديكم حتياتنا..
اشـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرتـه
صحـيفتكم الكـرمية بعـددها
( )732يف  2226/7/32حت ـ ــت
عنــوان (يف االعـظـمي ــة متــى
يتم اصالح كيبل الهواتف).
يـرجى تزويدنـا بارقام احملال
والهـواتف العـاطلــة ليتـسنـى
لنـا اجراء الالزم بـاصالحها.
مع وافر الشكر والتقدير
م  /اجابة
نهديكم حتياتنا..
اشـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرتـه
صحـيفتكم الكـرمية بعـددها

( )724يف  2226/7/22حتـ ــت
ع ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــوان (ق ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــاع  61بـال
هواتف).
تقـوم كوادرنا الفنيـة بصيانة
علـى التقـاسيـم يف قطـاع 61
يف م ــديـن ــة الـص ــدر والـت ــابع
لـ ـب ـ ـ ــدال ـ ـ ــة  14مت ـ ـ ــوز راج ــني
ت ــزوي ــدن ــا ب ــارقـ ــام الهـ ــواتف
العاطلـة ليـتسنـى لنـا اجراء
الالزم باصالحها.
مع وافر الشكر والتقدير
سمير علي احلسون
مدير قسم العالقات
واالعالم
الشركة العامة لالتصاالت
والبريد

مـــشـكلــــة قـــطع االرايض غـري املـــســيجــــة
االنـوف مـصحـوبــة بطـنني الـذبـاب الـذي
ي ــدخل الـبـي ــوت ب ــدون اسـتـئ ــذان لـيــنقل
الغريب من اجلراثـيم ويسبب الكثير من
االمــراض التـي تصـيب االطفــال والكبـار
على حد سواء.
وامــانــة بغــداد تلــوذ بـصـمت رهـيب جتــاه
ه ــذه القـضـيــة اخلـطـيــرة ولـم تـتخــذ أي

علـى شريحة بعـينها دون االخرى
وامـ ـ ـ ــا م ــن يـقـ ـ ـ ــول بـ ـ ـ ــأن هـ ـنـ ـ ـ ــاك
مجـمعـني ســوف يـتـم ان ـشــاؤهـمــا

للصحفيني فليس لي علم بذلك
وبــامكــانـكم تــوجـيه الـســؤال الــى
امانة بغداد.

مـــــأســـــاة املـــــوتـــــى يف الــطــب العـــــديل

طريقـة اعمـار جسـور
بغداد اجلديدة
يف ج ـم ـيـع انـح ـ ـ ــاء الـع ـ ـ ــالــم
عندمـا حتال اية مقاولة الى
مـ ـتـعـهـ ـ ـ ــد تـ ـتـ ـ ـ ــابـع م ــن قـ ـبـل
الدولـة ليكـون تنفيـذها وفق
مواصفـات (التـندر) املـطروح
للـمـنـ ــاق ـص ـ ــة اال يف العـ ــراق
فــتك ــون االح ــال ــة ب ـطـ ــريق ــة
(جفيـان الـشـر) هــذا يحـدث
ح ـ ـ ــال ـي ـ ـ ــا مـع الـك ـث ـي ـ ـ ــر مــن
مشـاريع امانـة بغداد خـاصة

احياء شعبية تنتظر اخلدمات  ..من االرشيف

اجراء بهـذا الصدد واملقاولـون املسؤولون
عــن رفع الــنف ـ ــاي ـ ــات ل ـيـ ــس لهــم عالق ـ ــة
بـ ـ ــذلـك الن ه ــمهــم الـ ـ ــوح ـيـ ـ ــد ح ــمالت
اسـتع ــراضـي ــة الرض ــاء امل ـس ــؤولـني فقـط
على الـشوارع العـامة وليـس داخل االزقة
مما يـدفع باملـواطنني يف البـيوت اجملاورة
لهـ ــذه القــطع ب ــاح ــراق ه ــذه الـنف ــاي ــات

لـيــزي ــد ذلك الـطـني بلــة جــراء الــدخــان
املـتـص ــاع ــد ،كـم ــا ط ــالـب امل ــواطـن ب ــاسـم
وهيـب من اهــالـي منـطقــة الــزعف ــرانيــة
الذي بعث لنـا بهذه الرسالة امانة بغداد
واجملل ــس الــبلـ ــدي ب ـ ــاتخـ ــاذ االجـ ــراءات
الالزم ــة لــتخلـيـص امل ــواطـنـني مـن ه ــذه
املشكلة.

استـشـارات قـانــونيـة
س)امل ـ ــواطــن ع ـب ـ ــد اهلل ع ـب ـ ــد الـك ـ ــرمي مــن
مـنطقـة الكــاظميـة يقـول يف رسـالـته :سبق
لي ان اشتـريت دارا يف بـغداد وبـعد االتـفاق
املبــدئي مع صــاحبهـا وتـسلـم الثـمن كـامال
ع ـ ــاد ونــكل بـ ـ ــاتف ـ ــاق ال ـب ـيـع مع انــي ق ـمــت
ب ــان ـش ــاء م ـسـتح ــدث ــات فـيه ف ــأقـمـت علـيه
دع ــوى للـمـط ــالـب ــة ب ــاثـم ــانهـ ــا ومت احلكـم
لـص ــاحلـي وان عل ــى اخلـصـم دفع ثـمـن م ــا
كنـت قد شيدته من مـرافق جديدة يف الدار
لـكنـه لم يــدفـع لي مــا قــررته احملـكمــة ومــا
قــدرتـه جلن ــة اخلبــراء لــذلك اقـمت دعــوى
اطالـب فيها بحـجز الدار لـكن طلبي رفض
بسبب ان الدار السكنية ال يتم حجزها.

ضيف العدد :احملامي
عبد اهلل اجليزاني
ج)مبــا ان املــديـن سـبق له ان بــاع الــدار فــان
ب ـيـعه اي ـ ــاهـ ـ ــا يع ـت ـب ـ ــر ت ـن ـ ــازال عــن حـقه يف
الـتمـسك بهـا النهـا دار سـكن وان املـديـن لم
يسكنهـا بداللـة ان الدائن عنـد شرائه ايـاها
قـد أقـام عـليهــا منـشـآت وان املــدين قـد ابـاح
لـه ذلك وايـض ــا اب ــاح له ال ــسكـن فـيه ــا ،وان
الـ ــديـن امل ـطـ ــالــب به نـ ــاشـئ عـن ثـمــن تلـك
ال ــدار ،مـن كـل ذلك ن ـسـتـطــيع الق ــول بـ ــأنه
يـحق للــدائـن وضع احلج ــز علــى الــدار الن
صاحـب الدار لم يشغلهـا ولو كانت مـشغولة
اذن لصح احلـكم بعـدم وضع احلجـز بـسـبب
ان ال ـ ــدار ال ـ ـسـك ـن ـي ـ ــة امل ـ ــشغ ـ ــول ـ ــة ال ميـكــن
حجزها.

العيـن اخلفيـة
 300دوالر
ال نـعلـم ملـ ــاذا مت ـ ــانع الـ ـشـ ــرك ـ ــة العـ ــامـ ــة
للـم ـش ــروب ــات الغ ــازي ــة بـص ــرف مك ــاف ــآت
العـ ــاملـني فــيهـ ــا واملقـ ــدرة بـ 322دوالر كل
عام برغم مطالبتهم وتظاهراتهم.
فساد
بــاعــة الـبــانــزيـن املـنـت ـشــرون يف ال ـشــوارع
والسـاحات العامة دلـيل مجسد ال يحتاج
الى برهان يف حجم الفساد الذي ميارسه
العاملون يف محطات تعبئة الوقود.

القطع غير املسيجة اصبحت مساحات حرة لرمي النفايات

كاتب العرائض
يف بـعض الـدوائـر ال حـاجــة لك مبقــابلـة
امل ـ ــسـ ـ ــؤول م ــن اجل تـ ـ ــرويـج مع ـ ـ ــامل ـتـك
الـرسـميـة ومـا عـليك سـوى عـرضهـا علـى
(العــرضحــاجلـي) القــريـب من الــوزارة او
املـؤسـسـة لـينـهيهـا لك بـلمح الـبصـر بعـد

دفع ما سوف يتفق عليه من سعر.
بعض املستشفيات
يف بعــض امل ـ ـس ـتـ ــشف ـي ـ ــات تـك ـ ــون ح ـص ـ ــة
العــاملني يف املـستـشفـى من االدويـة اكثـر
مـن حـص ــة امل ــرض ــى فـي ـشـكل ــون راف ــدا ال
ينضب لباعة االدوية على االرصفة.
عالقة
حتـى االن ال يعرف املـواطن حقيـقة عمل
اخملتـار مـا بني وزارة الـداخليـة واجملــالس
البلدية.
لوحة
لوحـة الفنان العـراقي فائق حـسن عالمة
مـن عالمــات الفـن الع ــراقي االصـيل الــى
متـى وامانـة بغداد تـغض النظـر عنها وال
تبدي االهتمام الالزم بها.

