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يف صلب املوضوع

من أجل بغداد أنظف
ك ــانـت ح ــاوي ــات الـنف ــاي ــات ت ــوضع يف
زوايا مهمـشة وغير منظورة متاماً مبا
يـضـمن عــدم تـشــوه منـظــر الـشــارع او
احملـلة ،وجتـتمع فيـها نـفايـات البـيوت
واالس ــواق وال ــورش الـصـن ــاعـي ــة الـتـي
تـداخلت مع البـيوت الـسكنـية ،وكـانت
متـثـل حالً ال ب ـ ــأس به ،يـكفـيـنـ ــا شـ ــر
تـوزيـع النفـايـات بحـسب االهـواء الـشخـصيـة،
عل ـ ـ ــى االرصفـ ـ ــة ويف الـ ــش ـ ـ ــوارع العـ ـ ــامـ ـ ــة ويف
مفـتــرقــات الـطــرقــات،
وال نــدري كيف تالشـى
صايف الياسري
ن ـظـ ــام احلـ ــاويـ ــات ومت
نقـلهـ ـ ــا الـ ـ ــى مـكــبـ ـ ــات
وكنا من قبل نرى (القمامـة) يف ضواحي
امانة (العاصمة) العـ ــاصـمـ ــة (كـ ــأزبـ ــال)
وحــوائـج ال نفع مـنهــا،
توزع على
واعـ ـت ــمـ ـ ـ ــدت مـحـلـهـ ـ ـ ــا
البيوت
م ـ ـ ـ ـ ـ ــواقـع مـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
واملطاعم
ب ــالـث ــرم ـسـت ــون جتـمع
واحملالت اكياس ف ــيهـ ـ ــا الق ـم ـ ــام ـ ــة ويف
م ــواضع ب ــارزة للعـيــان
جمع النفايات
تـسـيح مـنهــا الـســوائل
البالستيكية
العفـنــة الـنــاجـمــة عـن
السود صباحاً
تـف ـ ـ ـ ـ ـسـخ مـخـلـف ـ ـ ـ ـ ـ ــات
فارغة ،وتأخذها م ـ ــطـ ـ ـ ـ ــابـخ ال ـ ـبـ ــيـ ـ ـ ـ ــوت
واس ـ ـ ـ ـ ــواق اخملـ ـ ــض ـ ـ ـ ـ ــر،
مساءً مليئة
ف ـ ـ ـضـالً عـ ــن تـ ـ ـ ـ ـ ــراكـ ــم
بالقمامة
جـ ــي ـ ـ ـ ـ ــوش ال ـ ـ ـ ـ ــذب ـ ـ ـ ـ ــاب
فتوفر
والنفايات
وم ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـتــعـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرات
على اجلميع عناء امل ـ ـ ـ ـي ـ ــكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
والف ـ ــاي ـ ــروس ـ ــات غ ـي ـ ــر
نقلها الى
احلاوية او الى املنظورة.
وتـطبـق اليــوم طــريقــة
(املزبلة) التي جـمع الـنف ــاي ــات عـن ــد
صار مكانها (كل م ــوقع م ــا مـن ارصف ــة
شـ ــوارع احملل ــة كـيفـم ــا
مكان) يف
اتـفـق مـك ـ ـ ــانـه ،وت ـنـقـل
احمللة
الـنف ــاي ــات فـيـم ــا بع ــد
بـواسطـة (لـوريـات) املتعهـديـن ،وبطـرق يـدويـة
بـائسـة جتعل النفـايـات تتطـايـر وتنـتشـر علـى
امتــداد الـشــارع او الــزقــاق يف احمللــة وكنــا من
قـبل نرى امـانة (العـاصمـة) توزع علـى البـيوت
وامل ـط ــاعـم واحملالت اكـي ــاس جـمع الـنف ــاي ــات
الـبالستيكـية الـسود صـباحـاً فارغـة ،وتأخـذها
مسـاءً مليئة بـالقمامـة والنفايـات فتوفـر على
اجلـمــيع عـنـ ــاء نقـلهـ ــا الـ ــى احلـ ــاويـ ــة او الـ ــى
(امل ــزبل ــة) الـتـي صـ ــار مك ــانه ــا (كـل مك ــان) يف
احمللة ،واذا لم يعـد باالمكان العـودة الى نظام
االكيــاس البالسـتيـكيــة جلمـع القمـامــة لهـذا
ال ـسـبـب او ذاك ،فلـنعــد الــى نـظــام احلــاويــات
ونحمـي شوارعنـا من تطـاير وانتـشار القمـامة
علـى ارصـفتهـا وادميهـا (مـن الطـول لـلطـول)
ونكــون ق ــد طبـقنــا فـعالً شعــار االمــانــة الــذي
تـ ــرفعـه يف كل مـكـ ــان وزمـ ــان (مـن اجـل بغـ ــداد
انظف).

شهادات عليا ورواتب
التـربيــة
عـدد مـن حملـة الـشهـادات الـعليـا (املـاجـسـتيـر
وال ــدكت ــوراه) يف وزارة الت ــربيــة بـعثــوا بــرســالــة
يـشكــون فيهـا عــدم احتـسـاب شهـاداتهـم العليـا
ألغـ ـ ــراض الـ ـ ــرتــب أسـ ـ ــوة بـ ـ ــزمـالئهــم يف وزارة
الـتعـليـم العـالـي ،ويقـولـون ايـضـا يف رســالتـهم
إنهـم ي ــشعـ ــرون بـ ــالغـنب وعـ ــدم املـ ـسـ ــاواة هـ ــذه
ويأملـون من السيـد وزير التـربية معـاجلة هذه
القضـية وشـمولهـم بقانـون اخلدمـة اجلامعـية
حتقيقا للعدالة.

مدير بيئة محافظة بابل:

جتـــــاوزات عىل الـبـيـئــــة قــــد تــــؤدي اىل كــــارثــــة!
النجف /عامر العكايشي

مدير بيـئة محافـظة بابل املـهندس كرمي
ح ـسـني ضـيف الــصفح ــة يف ه ــذا الع ــدد
سـألنـاه عـن مشـاكل الـبيئـة يف احملـافظـة
فأجاب:
تعــانـي احملــافـظــة مـن االهـمــال الـبـيـئـي
نـتيجــة للتجـاوزات الكـثيـرة الـتي حتـدث
وتـت ـسـبـب بك ــوارث بـيـئـي ــة تـنـعكــس عل ــى
املواطن مبـاشرة شط احللـة من االماكن
الـتـي يــرتــادهــا العــوائل مـن اجل قـضــاء
وقـت ممـتع فـيه ــا يف ه ــذه االون ــة حت ــول
ال ــى مك ــان لتـجمـيع الـنفــايــات واالزبــال
وهك ــذا ه ــو احل ــال يف االم ــاكـن االخ ــرى
خاصة يف املناطق السكنية
 مع وجود وزارة للبيئة إال ان املواطنلم يلمس بعد فعالياتها.
 الــوزارة لـم تــزل بعــد فـتـيــة ولـم تلقالـدعـم املطلـوب الـبيئـة العـراقيـة بصـورة
عـامـة تعــرضت الـى دمـار شــامل وحتتـاج
للـك ـث ـي ـ ــر مــن العــمل وال ـ ــدعــم وك ـ ــذلـك
التنـسيق ما بني اجلهات املعنية من اجل
بـيئـة عــراقيـة نـظيفـة ،صـراحـة الـى اآلن
م ــا قـ ــدم له ــذه ال ــوزارة مــن امك ــان ــات ال
يتناسب وحجم املهمة املكلفة بها.
* هل لديكم صالحيات تنفيذية؟
 دائ ــرة البـيئــة جهــة رق ــابي ــة وليــستتــنف ـي ـ ــذي ـ ــة واجــبه ـ ــا رص ـ ــد اخمل ـ ــالف ـ ــات
واالضــرار احلــاصلــة ومفــاحتــة اجلهــات
ذات العالقــة للح ــد من هــذه الـتجــاوزات
لذلك نعـاني من مشاكل كبـيرة يف تنفيذ
الق ـ ـ ــرارات والقـ ـ ــوانــني ال ـب ـي ـئ ـيـ ـ ــة أي ان
ه ـنـ ـ ــالـك خـلل يف ت ــنف ـيـ ـ ــذهـ ـ ــا مــن ق ــبل

اجلهــات املعـنيــة بــالـتنـفيــذ وصـالحيــاتنــا
كـجـهـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤولـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ــوجـ ـيـه االنـ ـ ـ ــذار
للمخالفني.
*املـركبـات وخـاصـة القـدميـة منهـا مصـدر
خـطيـر مـن مصــادر التلـوث مـا االجـراءات
املتخذة بهذا اجلانب؟
هـنـ ــالـك قـ ــرارات مـ ــركـ ــزيـ ــة لــتاليف هـ ــذهاملشكلة ومنها قرار مجلس الوزراء االخير
بـتسقـيط الـسيـارات من مـوديل  1975ومـا
دون ن ــامل مـن ه ــذا القــرار ان ي ـســاهـم يف
تخفيف االضرار البيئية.
*معـامل الطـابوق ،امليـاه الثقيلـة ،تصنيع
الـفـحــم لـه ـ ـ ــا مـ ـ ـش ـ ـ ــاكـلـه ـ ـ ــا ال ـتــي ال تـقـل
خـطــورته ــا عن خـطــورة عــوادم الــسيــارات
القدمية كيف تتعاملون معها؟
رص ــدن ــا ه ــذه الـظ ــواه ــر مـن ــذ الـب ــداي ــةفـ ـ ــالعـ ـ ــامل ـ ــون يف تـ ـص ـن ــيع الـفحــم م ــثالً
جتـاوزوا علـى الـبيئـة بتـدميـرهم االشجـار
يف منـطقـة احملــاويل وجـبلــة وغيـرهــا من
املنـاطق اخلضـراء فـاحتنـا مـديـريـة زراعـة
بـابل بهذا الشـأن وبدورها قـامت مبفاحتة
محـ ــاف ـظـ ــة بـ ــابـل والقـ ــوات الـبـ ــولـنـ ــديـ ــة
املتـواجــدة يف املنـطقــة لكن وحلــد اآلن لم
يــتخ ـ ــذ أي اج ـ ــراء كفــيل ب ـ ــايق ـ ــاف ه ـ ــذه
الـ ـظ ـ ــاه ـ ــرة مـجلـ ــس احمل ـ ــافـ ـظ ـ ــة كـجه ـ ــة
ت ـش ــريعـيــة يـتع ــاون معـن ــا ولكـن الـتـنفـيــذ
بـطيء بالنسبة ملشـاكل املياه الثقيلة نحن
نعلـم كل العـلم بــأن الــدوائــر ذات العالقــة
تعـمل بــامكــانــات قلـيلــة وال ميكـن لهــا ان
تسـاهـم مسـاهمـة فـاعلــة يف القضـاء علـى
املــشكلـة لـم تتـوفـر لــديهــا االمكـانــات من

آليات ودعم مادي.
* هل لـ ــديكـم خـطـط اسـتـثـم ــاري ــة عل ــى
ضفاف شط احللة؟
-نتعـاون مع بـعض املـستـثمــرين وهـم من

ميسان /محمد احلمراني
يع ـت ـب ـ ـ ــر املعـ ـ ــاقـ ـ ــون مــن الـ ـ ـش ـ ـ ــرائح
االج ـت ـم ـ ــاع ـي ـ ــة ال ـت ــي دفعــت ث ـم ـنـ ـ ـاً
حلـروب عبـثيـة رسـمت قـسـوتهـا علـى
العديـد من الشباب وتـركتهم يعانون
من عـوق مــزمن رمبــا يعيق اسـتمـرار
حـي ــاتهـم بـصــورة طـبـيعـيــة( .املــدى)
الــتقــت بع ــض املعـ ــاقـني يف مـيـ ـسـ ــان
للتعرف على مشاكلهم ومعاناتهم.
(احمـد رشك  33عام) فقـال:تعرضت
الى عوق بقطع قدمي اليسرى اثناء
احلـرب االخيرة ،وانـا االن عاطل عن
العــمل وال أمـ ــارس حـيـ ــاتـي ب ـصـ ــورة
طبيعية النني الامتلك املال ومازلت
بال زوج ــة وامتـن ــى مــن احلك ــوم ــة ان
تـسعــى إلدراجي مع معــوقي احلـروب
الـ ـ ــذيــن ي ـ ـس ــتل ـمـ ـ ــون روات ــب .يقـ ـ ــول
(قــاسم بـريـسم) وهـو معـاق يف حـرب
اخلليج الـثانـية تـعرضـت الى اصـابة
ادت الـى قطع يـدي اليمـنى ولـم يتم
صــرف راتـب لـي وتــاخ ــرت مع ــاملـتـي
ويف النهـايـة قـالـوا لـي انك تعــرضت
ال ـ ـ ــى طـلـق ن ـ ـ ــاري يف االنـ ـتـف ـ ـ ــاض ـ ـ ــة
األذاري ــة وانـك تك ــذب ولـم يعـط ــونـي
راتبـا فاضـطررتُ الـى ان افتح مـقهى
صـغـ ـيـ ـ ـ ــر قـ ـ ـ ــرب احـ ـ ـ ــد ال ـكـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ــات
يسـاعـدني فـيه اوالدي احمـد واسعـد
وهــذه املـهنــة شــاقــة علــى رجل معــاق
مثلي.
يف احلـي ال ـصـن ــاعـي وســط العـم ــارة
تعـرفنـا علـى شـابني معـاقـني يعمالن
يف ت ــصلــيح اطـ ــارات الـ ـسـيـ ــارت قـ ــال
اح ــدهـم واسـمه احـم ــد  :ل ــدي ع ــوق
طفـولي وهو شبه شـلل تام للقدمني،

ا حــد او لـيــاء ا مــور ا لـط لـبــة مـن س كـنــة
ش ـ ـ ــارع ا ب ـ ـ ــو طـ ـي ـ ـ ــارة يف ا ل ـ ـ ــدورة بـع ــث
ب ــر س ــا ل ــة ي ق ــول فـي ه ــا :ان ع ــدم و ج ــود
مــدر ســة مـتــو سـطــة يف هــذه ا ملـنــط قــة،
جع لـن ــا نـط ــا لـب وزارة ا لـت ــربـي ــة ب فـتح
مـدر ســة م تــوس طــة لل بـنني وا لـب نـات يف
من طـقة ا بـو ط يـارة وذكر يف ر سـالته ان
اول يــاء امــور ا لـطـل بــة يف هــذه ا ملــرح لــة
ي ـسـتــص عـب ــون ا ل ــذ ه ــاب ا ل ــى مـنــط ق ــة
ا جلـم عـي ــة ا لـب عـي ــدة عــن دور س كـن ــا هـم
ا ضـ ـ ــا فـ ـ ــة ا لـ ـ ــى ا لـ ـ ــوضع اال م ـنــي غ ـيـ ـ ــر
املستقر والتكل فـة املادية التي تزيد يف
اع بـائ هـم املعيـش يـة و يـر جـون ان تـن ظـر
الوزارة يف مطلبهم.

الميكـنـنـي ان اقف علـيهـمــا واضـطــر
الــى ان اعتمـد علـى يـدي يف احلـركـة
ولـكــن ه ـ ـ ــذا ال يجـعل ـن ــي اجل ـ ــس يف
الـبـيـت فك ــرت مع اخـي املعــاق ايـضــا
الـ ـ ــى ف ـتـح محـل تع ـ ـ ــديل وتـ ــصل ــيح
كمـاليـات الـسيـارات :أخي يعــاني من
التـواء يف اليـدين ولـكنه يعـمل بهمـا
ويجـيد اشـياء اليجـيدهـا الكثيـر من
االصحــاء :.احمــد يقــول كنــا نتــوقع
بعد سـقوط الدكـتاتور ان تـدخل الى
الـبل ــد بعـض املـنـظـم ــات الـتـي تهـتـم
بـ ـش ـ ــؤون املعـ ــاقـني ولـكـن لـالسف لـم
تـتــصل بـن ــا أي جه ــة ونحـن اعـتــدنــا
االعـتمـاد علـى انفــسنـا والنـريــد من
احـ ــد .احـمـ ــد ي ـضـع نعـ ــاله يف يـ ــديه
وميـسك ادواته بــاسنـانه ويـتنـقل من
س ـي ـ ــارة ال ـ ــى اخ ـ ــرى ل ـي ـصـلح زج ـ ــاج
الـ ـ ـس ـي ـ ـ ــارت او مفـ ـ ــات ــيح االبـ ـ ــواب او
اجلوانب البالستيكية املكسورة.
شـابــة اسمهـا نـاديـة ( 30عــام) بتـرت
قــدمـيهــا ب ـسـبـب حــادث سـيــارة وهـي
منـذ خمـسـة اعــوام جليـسـة الكـرسي
املـتح ــرك يف منــزلـهم الــواقـع يف حي
املـعلـمــني القـ ــدمي قـ ــالـت :يف جـمــيع
انـح ـ ـ ــاء الـع ـ ـ ــال ــم هـ ـن ـ ـ ــاك اهـ ـتـ ـم ـ ـ ــام
بــاملعــاقـني وبعـضـهم يــدخل يف دورات
تعلـيم حــرف والبعـض االخـر يـدرس
الـى ان يحصـل على شهـادة تعيـنة يف
احليـاة وهنـاك منــاذج وامثلـة مميـزة
حتى لدى بـلدان اجلوار  .لدي جهاز
انـت ــرنـت واجت ــول بـني مـ ــواقع مهـم ــة
واكتشفت بان املعاقني يف العالم لهم
دور كـبـيـ ــر يف احلـيـ ــاة اليخـتـلف عـن
االصحـ ــاء ولـكــن لالسـف يف بلـ ــدنـ ــا

الرتبية بتعيينها

سلمـان شغـاتي مـن مديـنة الـصدر
قطاع  39بعث برسـالة يقول فيها:
ان علــى دوائــر الـبلــديــة ان تـنـتـبه
الــى ان عـملـيــات حــرق الـنفــايــات
بــالقـرب مـن املنــاطق الـسكـنيــة له
مـن االض ــرار الــصحـي ــة م ــا يف ــوق
تكـدسها بـالقرب من هـذه االماكن
ويـذكـر يف رســالته ان امـانـة بغـداد
ق ــد اتخ ــذت مـن مـنــطق ــة ال ـس ــدة
ش ـ ــرق امل ـ ــدي ـن ـ ــة مـك ـ ــانـ ـ ـاً لـ ـط ـم ـ ــر
الـنف ــايـ ــات واملع ــروف عـن عـملـي ــة
ال ـطـم ـ ــر ان تغ ـطـ ــى ب ـطــبقـ ــة مـن
التــراب ال ان تتـرك بــدون تغـطيـة
وبع ـ ــد ذلــك يع ـم ـ ــد ال ـ ــى عــمل ـي ـ ــة
حرقها.

املواطنة سحر محمد عباس
تـنـ ــاشـ ــد وزارة الـتـ ــربـيـ ــة مـن
اجـل تع ـي ـي ــنهـ ـ ــا وتـ ـ ــذكـ ـ ــر يف
رسـالتـها بـانهـا حاصـلة عـلى
شه ـ ــادة ال ـبـك ـ ــال ـ ــوري ـ ــوس يف
الـلغ ـ ــة االنــكل ـي ـ ــزي ـ ــة لـلع ـ ــام
ال ـ ـ ـ ــدراس ــي  2004-2003م ــن
كليـة املأمون وانهـا من سكنة
م ـن ــطقـ ـ ــة الع ـ ــام ـ ــري ـ ــة وهــي
بح ــاج ــة م ــاس ــة لـلح ـص ــول
علـ ــى الـ ــوظــيف ـ ــة يف مجـ ــال
الـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ــدري ـ ـ ـ ــس وان ج ـ ـم ـ ـيـع
مـح ـ ـ ـ ــاوالتـه ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــاءت
بالفشل.

تطالب وزارة

املوضوع /اجابة
ن ـشــرت جــري ــدتكـم بعــددهــا ()727
الـ ـص ـ ــادر ي ـ ــوم  2006/7/24شـك ـ ــوى
لفيف من أمناء اخملـازن يف الشركة
العامة لتجارة املواد الغذائية /فرع
املـثنــى بـشــأن مخـصـصــات احليــازة
اخملـزنيـة ..نود تـوضيح االتـي حول
املوضوع-:
بعـ ـ ــد دراسـ ـ ــة الـ ـ ـشـكـ ـ ــوى مــن ق ــبل
املع ـن ـيــني بـ ـ ــوزارة ال ــتجـ ـ ــارة وال ـتــي
تركزت على ستة محاور وهي-:
-1مخصصات احليازة اخملزنية
-2مخـصـص ــات الــطع ــام ملـن يـبق ــى
بعد اوقات الدوام الرسمي.
-3املـطــالـب ــة مبخـصـصــات خـطــورة
اسوة باحلراس والسواق.

ع ـ ـ ــدد مــن اه ـ ـ ــالــي احملـل ـ ـ ــة  640يف
منـطقـة العـامـريـة يـشكــون تكـدس
الـنفــايــات امــام دورهـم وانهــا تـبقــى
لفـت ــرات طـ ــويل ــة دون ان جت ــد مـن
ي ـ ــرفـعه ـ ــا وان دائ ـ ــرة ال ــبل ـ ــدي ـ ــة يف

العامـرية قد اهمـلت متاما الـعناية
ب ــاملـن ــاطـق فال عـم ــال وال سـي ــارات
معـ ــدة لـتـخلـيــص املـ ــواطـنـني مـن
االوضـاع املزريـة التـي صارت علـيها
املنطقة.

ص ـ ـ ــاح ــب الـه ـ ـ ــاتـف امل ـ ـ ــرق ــم
 5752759منـطقـة العـامـريـة
يـ ـشـكـ ــو ع ــطل هـ ــاتـفه مـنـ ــذ
اس ــابــيع ويـن ــاش ــد ال ـش ــرك ــة
العـامــة لالتصـاالت لالسـراع
باصالحه.

بعض الدوائر واالستامرات الومهية
املــواطـن فــرحــان حــامت شــرهــان
من مـدينــة الصـدر بعث بـرسـالـة
ينتقد فيها الدوائر الرسمية من
ن ــاحيــة اسـتغالل املــواطـن يقــول
فيها:
ان ذوي ال ـ ــشهـ ـ ــداء هـ ـ ــذه االيـ ـ ــام
يتعـرضـون الـى ابتــزاز واستغالل

الــدوائــر الــرسـمـي ــة ذات العالقــة
مـن خـالل االيع ـ ــاز لهـم بـ ـش ـ ــراء
اس ـت ـمـ ـ ــارات وف ـ ـ ــايالت وان هـ ـ ــذه
االسـتمــارات وغيـرهــا من االوراق
غ ـ ـ ــال ـبـ ـ ـ ـاً م ـ ـ ــا ت ـ ـ ــرم ـ ـ ــى يف سـالل
املهـمالت اذ ان الغــايــة مـنه ــا هي
ف ــائ ــدة الـبـ ــائع ال ــذي دائـمـ ـاً م ــا

ي ـ ـ ـ ــرتـ ـب ـ ــط بـعـالق ـ ـ ـ ــة مـع بـع ـ ــض
املــوظفني يـتم االتفـاق فـيمــا بني
االثـنـني البـت ــزاز ام ــوال امل ــواطـن
الذي جـاء يطلب املـساعـدة .هذه
الظـاهرة مـوجودة ومـستشـرية يف
اغلـب دوائر الدولة التي هي على
متاس مباشر مع املواطنني.

النقل اخلاص يف باب املعظم جهـاز القلـب بال بطاريـات
رغـم وج ــود ك ــراج مـن ـظــم للـنـقل اخل ــاص يف ب ــاب
املـع ـ ـظــم إال ان بـعـ ــض اصـح ـ ـ ــاب س ـي ـ ـ ــارات ال ـنـقـل
يفضلون الوقوف مقابل مدرسة الغربية املتوسطة
وب ـشـكل غـيــر نـظــامـي عالوة علــى جتـمع ال ـســواق
واملــارة امــام مــداخل الـشــوارع املــؤديــة ال ــى الكــراج
العـام فلمـاذا ال تفرض غـرامة علـى هؤالء الـسواق
اخملـالفـني لتعـليمـات تـواجــدهم داخل الكـراج هـذا
اوالً وثــانيـاً ملـاذا ال تـعمل ادارات الـنقل اخلـاص يف
اص ــدار تعلـيـمــات م ـشــددة تـطــالـب فـيهــا ال ـســواق
بــالــدخــول ال ــى الك ــراج؟ ..ام ان واجبـهم يـنحـصــر
فقط يف استالم االجور من السائق؟
املواطن /ابو احمد

املواطـن فاضل صـالح من بغـداد بعث بـرسالـةٍ يثنـي بها
علـى اخلـدمـات والـرعـايـة الـتي يـحظـى بهـا املــريض يف
مسـتشفـى ابن الـبيطـار جلراحـة القلب ولكـنه يشـير يف
رسـالته الـى ان املـرضـى الـذيـن يطلـب منهـم ربط جهـاز
اله ــولـت ــر لـب ــرمج ــة ح ــالـ ــة القلـب يع ــان ــون كـثـي ــراً مـن
احلـصول علـى البطـاريات االربع املـستخدمـة يف اجلهاز
تـ ــوم ( )SEE MCالـ ــذي يـت ــطلـب مــنهـم اخلـ ــروج مـن
املستـشفى للبحث عـنها خاصـة وانهم مرضـى ومتعبون
وليـس من املعقـول علـى اجلهـة الـتي اشتـرت اجلهـاز ان
تكون عـاجزة عن توفير بطاريات له ،علماً بان سعر اربع
بطـاريــات منهــا ال يتجـاوز الـ( )2500دينـار نتـمنـى علـى
هــذا املــستـشفــى تاليف هــذه احلــالــة البــسيـطــة وتــزويــد
املريض باجلهاز مع بطارياته.

رســــالــــة العــــدد

خطـوط هـاتف ال تعـمل إال بـ"املعلـوم"!

نتـمنـى لــوزارة االتصـاالت كـل النجـاح
يف مسـاعيهـا من اجل اصالح خـطوط
الهـواتف الـتي كثـرت الـشكـاوى حـولهـا
وال جنــانـب الـصــواب حـني نــذكــر بــأن
العاملـني فيها جتـاوبوا جتـاوباً مـثمراً
مع اغلـب ال ــشك ــاوى الـتـي وردت عل ــى
صـفح ـ ــات ج ـ ــري ـ ــدة "امل ـ ــدى" وق ـ ــام ـ ــوا
بــاصالح مــا ميكـن اصالحه وانـطالق ـاً
من تقـديـرنـا جلهـود هـذه الـوزارة البـد
لـنــا ان ن ـشـيــر الــى ظــاهــرة ق ــد تكــون
مخـفيــة علــى املـس ــؤولني فـيهــا ونـحن
علـى ثقـة تـامـة بـأنهم سـيعملـون علـى
تالفـيهــا م ـسـتقـبالً الـظــاهــرة متـثلـت

ردود واجـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــات
-4املـطــالـب ــة مبخـصـصــات ســاعــات
العمل االضايف.
-5امل ـطـ ــالـبـ ــة بــتخ ـصـيــص مـب ـ ــالغ
كـ ـ ــال ـت ــي دفعــت ملــن حـ ـ ــافـ ــظ علـ ـ ــى
سيارته وشـمول امناء اخملازن مبثل
هذه املبالغ.
-6االعتـراض على عمليـة استبدال
امناء اخملازن كل ستة اشهر.
ونـ ـ ــدرج ادنـ ـ ــاه ردن ـ ـ ــا علـ ـ ــى احملـ ـ ــاور
اعاله.
-1ان الشـركـة العـامـة لتجـارة املـواد
الغـذائية كـانت تصـرف مخصـصات
مـتعــددة حـسـب االختـصــاصــات إال
ان صــدور املنـشــور رقم ( )1بــالعـدد
 797/104يف  2004/1/19قـ ــد اوقف
صرف كافة انواع اخملصصات.

عطـل هاتـف

املحلة  640يف العامرية وتكدس النفايات

هنــاك اهمــال كـبيــر فـتيــات معــاقــات
يتعـرضن الى االهـانة من قبل االهل
او بعـضهن ممن تـزوجنَ يكُنَّ عـرضة
للــطالق وكـ ــأن املع ــاق بـال حق ــوق يف
احلـ ـي ـ ـ ــاة او ق ـ ـ ــوانـ ـي ــني ت ـ ـ ــدافـع عـ ـنـه
واضــافت :ان بعـض املعـاقـات يـاخـذن
رواتب من الرعـاية االجتمـاعية وهي
رواتـب رمـ ــزيـ ــة المتـكــن املعـ ــاقـ ــة مـن
شـراء مالبس ملدة فـصل واحد فكيف
وهـي تــريــد ان متــارس حـي ــاتهــا مـثل
باقي البـشر.يف شوارع العمارة بحثت
عن دائـرة لرعـاية املعـاقني او جمـعية
ل ــيح ـ ــدث ـ ــونــي ع ــن املع ـ ــوق ـ ــات ال ـتــي
تواجههم وعن االحصـائيات االخيرة
ولكـنـنـي لـم احــصل عل ــى أي عـن ــوان
الالفتة .احـد املعاقـني واسمه (رافد)
قال لـقد كـانت هنـاك رابطـة لرعـاية
املعــاقني ولكـن لم يــدعمهـا احــد ولم
تـ ـصـله ـ ــا م ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات مــن اجله ـ ــات
احلـكـ ــومـيـ ــة او مـن ـظـمـ ــات اجملـتــمع
امل ــدني فــأحـســست بــان عـمله ــا غيــر
ف ــاعل ولـيــس ل ــديه ــا مق ــر ،ل ــذا..لـم
تع ـ ـ ــد تع ــمل  .االه ـم ـ ـ ــال والع ــمل يف
املهـن الـ ـشـ ــاقـ ــة هــي الع ـ ــوامل الـتـي
يـ ـ ـ ـشـ ـتـ ـ ـ ـ ــرك فـ ـيـهـ ـ ـ ـ ــا ال ـكـ ـثـ ـيـ ـ ـ ـ ــر م ــن
املع ــاقني،عـلمــا بــان اغـلبـهم بــاوضــاع
مــاديــة وصـحيــة سـيئــة وهـم بحــاجــة
لتـدخل الـدولـة القـامـة مـركـز صحي
ل ــرع ــايــتهـم وكـ ــذلك متـنـ ــى الكـثـي ــر
مــنهـم وخ ــاص ــة ممـن لـي ــس لـ ــديهـم
رواتب الــى اعطـائهـم رواتب معقـولـة
ولـيـ ـسـت رم ـ ــزي ـ ــة ،الن ه ـ ــذه املـب ـ ــالغ
املالية سـتسهم يف اعانتهم على امور
حياتهم.

خطر حرق النفايات
قرب االحياء السكنية

-2بــالـن ـسـب ــة للـمخـصـصــات الــوارد
ذك ــرهـ ــا يف الفق ــرات ( 2و )3ف ــإنه ــا
مـ ــرهـ ــونـ ــة مبـ ــوافقـ ــة وزارة املـ ــالـيـ ــة
ولـيـ ـسـت وزارتـنـ ــا هـي الـتـي حتـ ــدد
صرف اخملصصات.
-3بــالنــسبــة للفقـرة ( )4فـالـشـركـة
تـق ـ ـ ــوم ب ـ ـص ـ ـ ــرف س ـ ـ ــاع ـ ـ ــات الـع ـمـل
االض ــايف ح ــالـيـ ـاً ح ـســب تعلـيـم ــات
وزارة املالية املبلغة اليها عن طريق
وزارة التجارة.
-4ام ــا ب ــالـن ـسـب ــة لـلفق ــرة ( )5ف ــإن
منح الـسـواق الـذين حــافظـوا علـى
سـياراتهـم مبلغ  250000دينـار فقد
كـ ــان مبـ ــوجـب تـعلـيـمـ ــات االمـ ــانـ ــة
العـ ــام ـ ــة جملل ــس ال ـ ــوزراء وال دخل
لوزارتنا باملوضوع.

املـواطنني الـذين كانـوا خارج العـراق ولقد
اسـتـثـمــروا امــوالهـم يف بـنــاء كــازيـنــوهــات
اضـافت اجواء رائعـة اضافـة الى االهـتمام
بحــديقــة النـسـاء واعــادتهـا الـى مـا كــانت

علــيه قــبل ان تــتحـ ــول الـ ــى ارض جـ ــرداء
اح ـ ــد املـ ـسـتـثـم ـ ــريـن اخ ـ ــذ عل ـ ــى ع ـ ــاتـقه
تـطـويـرهــا وجعلهـا مـركـز جــذب للعــوائل
لقضاء اوقات ممتعة فيها.

االهتمام بنظافة البيئة من حولنا عنصر اساسي يف دوام الصحة يف بيوتنا.

معاقو ميسان  ..مهنهم صعبة وامهاهلم بال مربر

منطقة ابو طيارة يف الدورة
يف السيدية النفايات
تزحف نحو الدور السكنية تطالب بمدرسة متوسطة
ا ملـواطنون يف اجملمع السكني رقم 5
احمل ل ــة  818يف مـنــط ق ــة ا ل ـسـي ــد ي ــة
يـدعون اما نـة بغداد ا لـى ايجاد حل
ملــش كـل تـهم ا ملـت مـث لــة بـق يــام ا لـب عـض
بـرمي ان قــاض الب نـا يـات والن فـا يـات
يف ا مل ـن ـ ـطـق ـ ـ ــة ا ملـق ـ ـ ــا بـل ـ ـ ــة ل ـ ـ ــدور هــم
ا لـ ـ ـسـكـ ـنـ ـي ـ ـ ــة ا ل ـ ـ ــى ان شـكـل ــت تـالال
مـ ــر تـف عـ ــة و شـغ لــت اغ لـب ا ملـ ـسـ ــا حـ ــة
ا خلــال يــة من ا لـب نـاء ا ضـا فـة ا لـى ان
ا لــب عــض صـ ــار يـ ــر مـي فــي هـ ــا جـثـث
ا حلـيــوا نــات ا لـن ــاف قــة و هـم يــد عــون
ا مـ ـ ــا ن ـ ـ ــة ب غ ـ ـ ــداد ل ل ـت ـ ـ ــدخل ق ــبل ان
ت ـ ـ ــزحف ا ل ــن فـ ـ ــا ي ـ ـ ــات ن حـ ـ ــو ا بـ ـ ــواب
دورهم.

لقــــاء ســــــريع

-5اما الفقرة ( )6فقد اعتمد مبدأ
تغيـير امـناء اخملـازن كل ستـة اشهر
لــظهـ ــور مالح ـظـ ــات سلـبـيـ ــة علـ ــى
بعـض امـن ــاء اخمل ــازن ومع ــاجلـته ــا
مبا يلي-:
أ -م ـ ـنـع ال ـ ـتـالعـ ــب مب ـ ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ـ ــودات
اخملازن.
ب-إك ـت ـ ـشـ ـ ــاف ال ــنق ــص وال ــتالعــب
بـ ــاق ـصـ ــر فـتـ ــرة مــن خالل عــملـيـ ــة
االستالم والتسليم.
راجني نـشـر هـذا الــرد التــوضيـحي
يف جــري ــدتكـم شــاكــريـن ومقــدريـن
لكم حسن التعاون .مع التقدير
املكتب االعالمي
وزارة التجارة

العيــــن
قطن

ال نـعـل ـ ــم ان ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان بـع ـ ـ ــض
املـ ـسـ ــؤولـني ق ـ ــد وضعـ ــوا يف
آذانهـم ق ـطـنـ ــا فلــم يعـ ــودوا
ي ـ ـس ـتــمع ـ ــون ال ـ ــى شـك ـ ــاوى
املواطنني وهمومهم.

مقاولة

الـعـ ـمـل يـج ـ ـ ـ ــري يف بـع ـ ــض
وزارات الـدولـة علـى طـريقـة
املقاولة وملدة اربع سنوات.

زيارة

الـتـيــار الـكهــربــائـي يف عــدد
مـن املـن ــاطـق يف الع ــاصـم ــة

بقيام البعـض من منتسبـي وبعمليات
اشبه ما تكون باملتـاجرة غير الشرعية
بخـط ــوط اله ــواتف ف ــامل ــواطـن ال ــذي
لـ ـ ــديه خـ ــط ال يع ــمل ب ـ ـس ـبــب عـ ــطل
الـكـ ــابـيـنـ ــة مـ ــا علــيه سـ ــوى ان يـ ــدفع
لعـامل الـبدالـة مبلغـاً معيـناً مـن املال
مقـابل ربط اخلط علـى كابيـنة اخرى
عاملـة مما يعني ذلـك ان مواطن آخر
قـد تـعطل لـديه الهـاتف بعـد ان ابـدل
بخ ــط آخـ ـ ــر ومــن كـ ـ ــاب ـيــنـ ـ ــة اخـ ـ ــرى،
فـالعديـد من سكنـة منطقـة العامـرية
يشـكون مـن هذه الـظاهـرة هذا جـانب
ويف جــانـب آخــر وخــاصــة يف مـنـطقــة

اخلــــفية
بـغ ـ ـ ــداد زائ ـ ـ ــر ال يـعـلــن عــن
موعد زيارته.

فرص

كلـم ــا ازدادت فـ ــرص العــمل
للع ــاطلـني م ــالـت االوض ــاع
الى الهدوء ولكن.

كتاب

بعـض كتـاب العــرائض هـذه
االيام يلعـبون دورا خفـيا يف
متـشيـة معـامالت املـواطنني
والـ ـ ـسـعـ ـي ـ ـ ــد م ــن يـج ـ ـ ــد لـه
(عــرضحــاجلي) ،يــده داخل
الدائرة.

الـسيديـة اذ شكا الـكثير مـن املواطنني
تعمد عمـال الهاتف يف قطع االسالك
مـن اجل حـث املــواطـن علــى الــذهــاب
الـيهـم ودفع مـبلغ مـعني العــادة ربـطه
ثــانيـة وقـد اتخـذ بعـض العـاملـني من
ه ــذه الـط ــريق ــة عـمالً ي ــزاول ــونه بع ــد
ال ـ ـ ــدوام ال ـ ـ ــرسـ ـم ــي عـل ـ ـ ــى ط ـ ـ ــريـق ـ ـ ــة
(يطقطق بعد الدوام).
مـ ـ ـ ـ ــا يـه ــم ان وزارة االت ـ ــصـ ـ ـ ـ ــاالت م ــن
الـوزارات العـاملـة بهمــة ونشــاط ولكن
املطلـوب منها مـراقبة بعـض العاملني
مـن ذوي الـنف ــوس الــضعـيفـ ــة لكـي ال
يقوموا بتشويه عمل الوزارة.

استـــشارات قـــانـــــونية
ضيف الزاوية احملامي
عبد اهلل اجليزاني
س -امل ــواطن ه ــاني مـجيــد حـمي ــد من
بغ ــداد بعـث ب ــرس ــال ــة ي ـس ــأل فـيه ــا عـن
جــواز قـطـع سيــر املــرافعــة بـسـبب وفــاة
املوكل.
جـــائـــز
ج -جــائــز ذلك قــانــونيــا اذا طـلب وكـيل
املـدعي او املـدعــى عليه قـطع الـسيـر يف
املـ ــرافعـ ــة واسـتـنـ ــادا الـ ــى املـ ــادة  84مـن
قــانــون امل ــرافعــات املــدنـي ــة ولكـن لـيــس
للــمحـكـم ـ ــة ان تقـ ــرر ق ــطع الـ ـسـيـ ــر يف
املرافعة وفق ادعـاء الوكيل بل ينبغي ان
تكلفه بابـراز ما يدعم دعـواه موثقا وان
تــدون االق ــوال بهــذا االدعــاء وتـثـبـت يف
محضر اجللسة.

