
كم كنا نتمنـى ان يبدأ العام الدراسي اجلديد
يف مـدارسنـا خاصـة االبتـدائيـة وهي تـستقبل
االجـيـــال الـنـــاهـضـــة مـن ركـــام رمـــاد احلـــروب
والفواجع التي ابتلـي بها البلد من عقود من
الـسـنني بـابـنيـة مـهيـأة ولـو بـاحلـدود الــدنيـا
ولـكن وبــرغم تـصــريحـات املـســؤولني الـرنـانـة
فـان نوافـذ الصف الدراسـي ال تزال بشـبابيك
بال زجـاج وسبـورات خـشبيـة لم تـكلف التـربيـة نـفسهـا
عنـاء صـبغهـا لكـي يبـدو واضحـا مـا يكـتب عـليهــا من
كلـمـــات وحـــروف، ومقـــاعـــد
دراسـيـــة لـــوال هـمـــة حـــارس
املـدرسـة بــاصالحهــا لكــانت
عبارة عن الواح متناثرة كنا
نـــــريـــــد ان يــنعـكــــس نـــظـــــام
تــرتـيب املــدرســة ونـظــافـتهــا
عـلى الـطالـب نفسه لـينقله
الــــى بـيــته وغــــرفــته امــــا يف
هــذه االيــام فــانـنــا ال نــريــد
ذلـــــك الن املــــــــــــــــــــدراس االن
عـنــــوان للفـــوضـــى والـبـــؤس
والال ابـــاليــة، لـم يعــد فـيهــا
مــديــر املــدرســة الــذي يهـتم
ذلك االهـتمام املـطلوب ولم
يعــــد املـعلـم ذلـك الـنـمــــوذج
الذي يبهر الطـالب بسلوكه
وهـنــــدامه، املـــدرســـة االن ال
تقل يف صورتهـا عن معتقل
مهجــور من تـلك املعـتقالت
الـتـي نـــرى صـــورا لهـــا علـــى
شـــــاشـــــة الــتـلفـــــزيـــــون كــنـــــا
نطـالب بـأجهـزة كـومـبيـوتـر
لــتـعلــيـــم اطفـــــالــنـــــا ولـكــن االن
طلـبنا ال يتعـدى لوحـة كتابـة خشبيـة يظهر مـا يكتبه
املعلم بـالطبـاشيـر عليهـا، وحلمنـا الطفالـهن بسـاحة
مــدرســة فـيهــا شجــرة وشـتلــة ورد لكـن  طلـبنــا االن ال
يـــتعـــــدى ســـــاحـــــة خـــــالــيـــــة مــن اكـــــداس الـــنفـــــايـــــات
واملــــســتــنـقعـــــات لــم نعـــــد نــصـــــدق كل مـــــا يــصـــــرح به
املسـؤولـون وتالميـذنـا ال يـزالــون يحملـون قنـاني املـاء
جـنـبـــا الـــى جـنـب مـع حقـيـبـــة املـــدرســـة لـنـــدرة مـيـــاه

الشرب.
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أحالم مدرسية: أبنية
ومستلزمات

يف صلب املوضوع

وبرغم
تصريحات

املسؤولني الرنانة
فان نوافذ الصف
الدراسي ال تزال

بشبابيك بال
زجاج وسبورات

خشبية لم
تكلف التربية

نفسها عناء
صبغها لكي يبدو

واضحا ما يكتب
عليها من كلمات

وحروف

عبد الزهرة املنشداوي

بغداد/ املدى

وفرة
الـــدوائـــر الـبلـــديـــة ســـاعـــدت كـثـيـــراً مـــربـي االغـنـــام يف زيـــادة
قـطعــانـهم وتـــوفيـــر االعالف لهــا مجــانــاً بعــد ان وفــرت لـهم

حقوالً من )املزابل( املتنوعة يف املناطق السكنية.

سهولة
ظـاهــرة غيـر عـاديـة يـشـاهـدهـا املــواطن هـذه االيـام فـاجهـزة
البلـديــة املعـنيــة بتـبليـط الـطــرق ال تقــوم بتـبليـط الـشـوارع
التــرابيـة بل الـشــوارع املبـلطـة اصالً بـشـرط ان تكـون فــرعيـة

ومبسافة قصيرة.

تساؤل
قنــاة اجليــش التـي تفـصل مــا بني مــدينـة الـصــدر ومنـطقـة
شـــارع فلــسـطــني إال ميكـن االسـتفـــادة مـن مـيـــاههـــا يف عـمل

استـــشارات قـــانـــــونية

لقــــاء ســــــريع 

س: املـــواطن ابــو طـيبــة مـن بغــداد يـســأل يف رســالـته الـتي
بعـث بهـــا عــن حقه يف اقـــامـــة دعـــوى تعـــويــض علـــى احـــد
املسـتشفـيات االهلـية يف بغـداد اذ يعتقـد ان االهمـال وعدم
الـعنــايــة اودت بـحيــاة والــده الــذي عــولج بهــذا املــستـشفــى
الذي اجـرى له عملـية جـراحيـة ولم تنفـذ وصايـا الطـبيب

اجلراح كما يجب من قبل الكادر الصحي؟

تعويض
اذا كــــانـت وفــــاة والــــد صــــاحـب الــــرســــالــــة قــــد جنـمـت عـن
التقـصيـر يف املعـاجلـة الـطبيـة وان اخطـاء قـد ارتـكبت بعـد
اجـراء العمليـة اجلراحـية وعـدم العنـاية املـطلوبـة من قبل
كادر املسـتشفى االهلي فـأن مدير املـستشفى يكـون مسؤوالً
عن تعـويـض الضــرر عمالً بــاحكـام املــادة 219 من القـانـون

املدني.

األمني الـعام ملؤسسـة حقوق األرامل واأليتام:

نبحث عن جهات تـساعدنا يف تطبيق القـانون حلامية األرامل واأليتام

ضيف الزاوية احملامي 
رعد محمد حسن ناجي

اخلــــفية العيــــن

ديوان أمانة بغداد
8189010 )بدالة عشرة خطوط( شكاوى املواطنني 1144 داخلي 8180940

)العالقات( مباشر شكاوى املواطنني
8189114 مدير قسم العالقات واالعالم.

بلدية مركز الرصافة
7270567 شكاوى اجملاري - 4168256 اعالم الرصافة

بلدية مركزالكرخ
5376242 شكاوى الكرخ - دائرة بلدية االعظمية - 4438321 شكاوى

4432635 م.عام
دائرة بلدية الكاظمية

5216647 شكاوى- 5216896 م.ادارة  -  5217500 اسالة الكاظمية.
بلدية املنصور

5429180 مدير اعالم بلدية املنصور
5418268 شكاوى املنصور
5410415 شكاوى ماء املنصور
5427289 شكاوى مجاري املنصور

بلدية 9 نيسان
7620027 معاون املدير
5544478 صيناة اجملاري
7610550 شكاوى
5534059 ماء الرشيد
7748480 مجاري
7752037 م.عام
7510328 ماء بغداد اجلديدة
7755282 صيانة الدورة
7750912 صيانة املاء

هـــــــــواتـف تـهـــمــك

وزارة املهجرين واملهاجرين
وزارة النقل

وزارة البلديات
وزارة الداخلية

وزارة العمل
وزارة العدل

وزارة اإلعمار
وزارة املوارد املائية

وزارة التعليم العالي
وزارة االتصاالت

البنك املركزي العراقي 

5370842
5371131
5371692
8173101
4253061
5372441
5373032

7720240
7170709
7180400
8165172

وزارات

حدائق ومتنزهات بدالً غابات القصب التي غطتها.
مكاتب

الكـثير من مكـاتب االستنـساخ يف عدد مـن الدوائر الـرسمية
متارس ابتـزاز واستغالل املواطن فهل هي مببـاركة املسؤولني

فيها؟

اجيال
كنـا نود ان نـرى جيالً مـن املسـؤولني واملـوظفني غيـر  اجليل

الذي كان يعمل بطريقة االكرامية والرشوة.

خاسر
اخلـاسـر الــوحيــد بيـننـا هـذه االيـام هـو مـن احتـرم القـانـون
واتـبع الـــوســـائل احلـضـــاريـــة يف احلـصـــول علـــى مــصلحـته

املشروعة لدى وزارات الدولة.
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حملة 838 بال حصة نفطية
عــدد مـن اهــالـي احمللــة 838 يف مـنــطقــة
الدورة بعثـوا برسالة شكوى يذكرون فيها
بـأنهـم لم يـحصلـوا علــى بطـاقــات حصـة
النفط االبيض لـشهر آيلول الذي انتهى
وهم بحـاجـة مـاسـة لهـا ال سيمـا يف شهـر

رمضان املبارك.

حملة 640 وعطل كابينة اهلواتف
عــدد مـن اهــالـي احمللــة 640 يف مـنــطقــة
العـــامـــريـــة يـــشكـــون مـن عــطل الهـــواتف
لــديهـم ومنــذ مــدة طــويلـــة دون ان تبــادر
الــسلـطـــات الـــى اصالح عـطـل الكـــابـيـنـــة
املغذيـة وهم ينـاشدون املـسؤولني يف وزارة
االتصاالت العادة احلرارة الى هواتفهم.

مكتب لشكاوى املواطنني
يف وزارة العمل

خــــــصــــــصــــت وزارة الـعــــمـل والـــــــــشـــــــــــؤون
االجتماعـية مكتباً لـشكاوى املواطنني يف
ديــوان الـــوزارة بنــاء علــى تــوجـيه الــسيــد
الـوزير فضالً عن تخـصيص هاتف ارضي
وبــريــد الـكتــروني لــضمــان ســرعــة تـسـلم
الـشكـاوى واالجـابــة عنهــا فلقــد تقـرر ان
يقــدم مكـتب الـشكـاوى تقـريــراً اسبــوعيـاً
للمـســؤولني يف الــوزارة من اجل االجـابـة

عن شكاوى املواطنني بوضوح.

مشكلة املنفذ الواحد
عــــدد مـن سـكـنــــة حـي الـــشــــرطــــة بعـثــــوا
بـرسالـة يشكـون فيهـا غلق املنـافذ املـؤدية
الــى احلي وكـذلـك االحيـاء اجملــاورة لهم
وتـرك فـتحـة واحـدة قــرب منـطقـة الـري
للـــدخـــول واخلـــروج معـــا ممـــا ســـاهـم يف
تـــأخيــر وصــول املــواطـنني الـــى اعمــالـهم
ومـدارسهم خـاصـة يف سـاعـة الـذروة عنـد
الصـباح ويـذكر بـأن تأخـرهم يـدوم بعض
املــــرات الــــى ســــاعــــة او ســــاعـتـني بـــسـبـب
الـزحام والطـوابير املـنتظرة امـام الفتحة
ويتـساءلـون عن مصـير املـرضى الـذين ال
تتحمـل حالتهم االنتظـار الطويل وليس
من وسيلـة لنقلهـم من منـاطقهم بـسبب
احلــــواجــــز ويـــــأملـــــون ان تقـــــوم اجلهــــات
املــســؤولــة يف وزارتـي الــدفــاع والـــداخلـيــة
بحل هــذه املــشكلــة التـي يعــانـيهــا سكــان
احلي.. وايجاد منفذ آخر لتسهيل مهمة

الدخول واخلروج للمواطنني.

االمــني العــــام ملــــؤســـســـــة حقــــوق
االرامل وااليتام يف العراق السيد
عـلي احلــسيـني ضـيف الـصفحــة
لهــــذا العـــدد ســـألـنـــاه عـن هـــدف

انشاء املنظمة فأجاب:
-االيتـام واالرامل شـريحـة كـبيـرة
يف العـــــراق وهــي نــتـــــاج احلـــــروب
العـبـثـيـــة الـتـي انــتجهـــا الـنـظـــام
البــائـــد ولم يــولهــا ايـــة عنــايــة او
اهـتـمــــام نــــرى أن الــــوقــــوف الــــى
جانبـها والتعـرف على مـشكالتها
واحـتيــاجــاتهــا يف هــذه الـظــروف
التي مير بها البلد واجب انساني
ووطـنـي، لهــذه االسـبــاب تــشـكلـت
مـؤسـسـة حقــوق االرامل وااليتـام
يف العراق لتحقـيق هدف انساني
نبـيل لتـسعـى لتفعـيله من خالل
مـتـــابعــة شــؤون االيـتـــام واالرامل
وتذلـيل املصـاعب او املـساهـمة يف
طـرح مشكـالتهم وما يعـانون منه
يف ســبــيـل حـلـهـــــــا مـع االطـــــــراف

احلكومية ذات العالقة.
*هل لـديكم بـرنامج محـدد بهذا

اخلصوص؟
-اهـتمام املـؤسسـة منصب بـاعداد
كــشــوفــات دقـيقــة ومـتـنــوعــة عـن
االرامل وااليــتـــــــام وتهــــــدف الــــــى
التعـريف بـاحلقـوق املتـرتبــة لهم
يف االعــراف والقـــوانني الـــدوليــة.
كـذلك لدينا محـاولة للبحث عن
جهــات ميكـن لهـا ان متــد لنـا يـد

وكـذلك املــؤسسـات احملليـة املـعنيـة
بهـــذا الـــشـــأن مــن اجل احلــصـــول
علــى الــدعـم املعـنــوي واملــادي لـنــا
اتــصـــاالت عـــديــــدة مع مـنــظـمـــات
حـقـــــــوق االنـــــســـــــان واملــنــــظــمـــــــات

النسوية ومنظمات اجملتمع.
وعن اخلدمات التي قدمتها قال:

-ســبـق لــنـــــــا ان قــمــنـــــــا بـــــــاجـــــــراء
فحوصات طبـية ومجانية لالرامل
وااليــتـــــــام ومبـــــســـــــاعـــــــدة اطــبـــــــاء
اخـصـــائـيـني كــــذلك مت تـــوزيع مـــا

يحتاجونه من ادوية وباجملان.
وهـي ادوية قـامت بـتقدميهـا بعض
مــــــــــذاخــــــــــر االدويــــــــــة واصـحــــــــــاب
الصيـدليات كـذلك لدينـا عدد من
احملــامـني تـبــرعــوا بــوقـــوفهـم الــى
جانـب هذه الـشريحـة والدفـاع عن
حقــوقهم لـدى بـعض اجلهـات ذات
العالقة كما قامت املؤسسة بتوزيع
رواتـــب لـــبـعــــض احملـــتـــــــاجـــني مـــن
املــبـــــــالـغ املــتــبـــــــرع بـهـــــــا مــن قــبـل
الـــوجهـــاء والـتجـــار. وقـــدمـت لـنـــا
بعـــض املــنـــظــمــــــات االنــــســــــانــيــــــة
مـسـاعــدات عيـنيـة ومـاديـة ونـعمل
بــالـتـنــسـيق مع دوائـــر وزارة العـمل
والـشؤون االجتـماعيـة لتخـصيص
رواتـــب مـــن شـــبــكـــــــــة احلـــمـــــــــايـــــــــة
االجتـماعـية. وعـن مالك املؤسـسة
قــال: جـمـيع االعـضــاء لــديـنــا هـم
مـن املتـطــوعـني للعـمل االنـســـاني

من الرجال والنساء.

الــــــــــوســــــــــائـل والـــــــســــبـل مــــن اجـل
التنـسيق مع املـنظمـات االنسـانيـة
ســـواء مـنهــــا احمللـيــــة او العـــربـيـــة

*هل تنـسقون اعـمالكـم مع جهات
لديها نفس التوجه؟

-تـــبـحـــث املــــــــؤســــــســــــــة يف افــــضـل

ـــــــــــــد املـــــــــــشـــكــالت ـــــــــــــى حتـــــــــــــدي ال
واالحـتـيــــاجـــــات واملعــــوقــــات الـتـي

تواجه حياتهم.

ـ ـ ـ الـعــــــــون يف تــــطـــبـــيـق االجــــــــراءات
القــانــونيــة والــدستــوريــة حلمــايــة
حقوق االرامل وااليتام كـما نسعى

مـنـــذ اربعـــة اشهـــر تـــوقفـت
وزارة الـــتجـــــارة عــن تــــــوزيع
حـلـــيـــب االطـفــــــــال ضـــمـــن
مـفـــــــــــردات الــــبــــــطـــــــــــاقـــــــــــة
الـتـمــــويـنـيــــة ممــــا اضــطــــر
االبـــاء الـــى تـــوفـيـــرهـــا عـن
طـــــريق الـــســــوق الــتجــــاري
وبــسعــر عــشــرة آالف ديـنــار

للعلبة الواحدة.
وال نعلم هل عجـزت الوزارة
عن تــوفيـر غــذاء لالطفـال
بــرغـم االمكــانــات املـتــوفــرة
لهــا. كـــذلك هـنــاك اطفــال
مخـصـص لـتغــذيـتهـم نــوع

ـ ـ ـ

أين حليب االطفال..؟
خــــــاص مـــن احللــيــب وهــم
ذوو االحـتيـاجـات اخلـاصـة
قـــــد اضـــطـــــروا الـــــى شـــــراء
نــــــــوعـــيــــــــة مـــن مـــثـل هــــــــذا
احلـليب باسعار عـالية جدا

وزادت من اعبائهم.
نــطـــالـب الـــوزارة ان تـــأخـــذ
بــاالهـتمــام مـســألــة تــوفيــر
حلـيــب االطفــــال وتــــوزيـعه
ضـمـن املفـــردات الغـــذائـيـــة

وبأسرع ما ميكن.

اياد الربيعي/ منطقة
الكرادة

قدم الكثـير من املوظفني خاصة
الــــذيـن لــــديهـم خــــدمــــة ثالثـني
سنــة او اكثــر او اقل بقلـيل علـى
احـــالـــة انفــسهـم الـــى الـتقـــاعـــد
بعدما اقـر مجلس النواب قانون
الـتقــاعـــد العــام اجلــديــد الــذي
فـيه انـصـــاف للـمـتقــاعــديـن مـن
حــيــث الــــــراتــب اال ان حـــصــــــول
الـــتــــــــــريـــث يف تـــــطـــبـــيـقـه جـعـل
اضـابيـر احملــالني علــى التقـاعـد
اجلـــــدد تــتـكـــــدس يف مـــــديـــــريـــــة
الــتقـــاعـــد. ومـــا زاد الــطــني بلـــة
صعــــــوبــــــة متـــــشــيـــــــة معـــــــامالت
املـتقـــاعـــديـن مـن قـبل مــــوظفـي
املـديـريـة بـسبـب شمـول مـديـريـة
الـــتقــــــاعــــــد بــــــالقــــطع املــبــــــرمج

للــكهــــــربــــــاء خــــــاصــــــة ان غــــــرف
املديرية مظلمة.

ويف هــذه احلــال جنــد ان احملــال
علـى التقاعد ال تكتمل معاملته
بـأقـل من شهــرين، هـذا اذا كــانت
معــاملـته صحـيحـــة مئــة بـــاملئــة

وغير ناقصة املستمسكات.
لذا نرجـو من وزارة املاليـة تزويد
مـديرية التقـاعد مبولـدة كهرباء
وااليعـــــاز الـــــى املـــــوظفـني فــيهـــــا
بـــــــالـعــمـل  االضـــــــايف وانــــصـــــــاف
املـــــــوظـفــني بـــــســبــب جـهـــــــودهــم
املضافة مـن اجل االسراع باجناز
معـــــامالت املــتقــــاعــــديـن اجلــــدد
الــــذيـن افـنـــــوا جلّ حـيـــــاتهـم يف

خدمة البلد.             متقاعد

املتقاعدون اجلدد يناشدون وزير املالية

الى جريدة املدى الغراء
م/ إجابة

حتية طيبة
نشـرت جريـدتكم بـعددهـا )739( يف 2006/8/7 حتت عنـوان )دعوة الكـمال انـشاء

مدرسة يف حي اجلهورية(.
علـى الـرغم مـن افتقـار الـشكـوى الـى حتـديـد اسم املـدرسـة املنـوه بهـا اال اننـا نـود
اعالمكم بـعد الـزيارة املـوقعيـة للمـنطقـة املذكـورة من قـبل مهنـدسني اختـصاص

وكانت باآلتي:
اذا كــانـت املعـنيــة هي مــدرســة فجــر االسالم )الــواقعــة يف شــارع ابــو طيــارة( فقــد
اجنــزت قـبل سـبعــة اشهــر ومت تـسـليـمهــا الــى اجلهــة املقــابلــة لـشــارع ابـــو طيــارة
فالعـمل متواصـل بها ولم يـتوقف علـى الرغـم من العمليـات العسكـرية واخملـاطر
التي حتـدث يف منطقـة الشرطـة الثانيـة وان االجناز سـيتحقق يف موعـده إن شاء

اهلل. للتفضل باالطالع ونشر االجابة.. مع التقدير
جعفر سلوم كاظم
املدير العام

ردود واجــــــــــــابــــــــــــات

تبقـى مشـكلة اصـدار جواز الـسفر
بــــالـنـــسـبــــة لـلعـــــائلـــــة العــــراقـيــــة
تـكتـنفهـا املـصــاعب الـتي تـؤثـر يف

امكانيات الفرد املادية.
مــــــن خــالل اجتـــــــــــــــاه املـــــــــــــــواطــــــن
لالستعـانة بـالسـماسـرة للحـصول
علــى هــذه الــوثـيقــة مقــابل مـبلغ

من املال.
سماسرة

يقـول املواطن )محمـد حسن( من
سـكنــة منـطقـة الـوزيـريــة: راجعت
مكـتـب اجلـــوازات للحـصـــول علــى
وثــيقـــــة جـــــواز الــــسفــــــر وللـــــزخــم
الكـبـيـــر علــــى املكـتـب لـم اسـتــطع
حتقيق مـبتغـاي، علـى حـد علـمي
تــوجــد مـجمــوعــة مـن االشخــاص
تـتـعهــــد بــــاصــــدار هــــذه الــــوثــيقــــة
خالل فـتـــرة وجـيـــزة مقـــابل مــبلغ
من املــال ال يــستـطـيع أي مــواطن
دفـعه، هـنـــاك مـن يــضــطـــر لــــدفع
هــذا املـبلـغ للحـصـــول علــى جــواز
الــسفـــر، آلـيـــة املـــراجعـــة مـــا زالـت
بحــــاجــــة الــــى تـنــظـيـم عــــدم دقــــة
البيـانـات يف القـاعـدة املعلـومـاتيـة
نـتجـت عـنهـــا مــشـكلـــة تــشــــابه يف
ــــــــوبـــني االســـمــــــــاء وبـعـــــض املـــــطـل
للقـضــاء. املــواطـنــون يـتفــاجــأون
بــذلك ويـتم ارســالـهم الــى اجلهــة
الـتـي اصــــدرت املـنـع جللـب كـتــــاب
يـؤيد بأنه ليس الشخص املطلوب
هـــذا االجـــراء يـــزيـــد مـن املعـــانـــاة

ـ ـ

ـ ـ

منطقة جرس دياىل
بال خدمة هاتفية

املــواطن قــاسم العـيثــاوي من
سـكنـــة منـطقــة جـســر ديــالــى
يــشكــو مـن حــرمــان املـنــطقــة
من اخلـدمـة الهـاتفيـة ويـذكـر
يف رســــــــالـــتـه ان اخلــــــــدمــــــــات
الهـاتفية تـوقفت بعـد التاسع
من اذار عـام 2003 وحتى االن
وهــــو يــــدعــــو وزارة املــــواصالت
الـــــى اعــــــادتهـــــا ثـــــانــيـــــة اذ ان
هنـاك منـاطق سكـنيـة قـريبـة
ــــــــدت لـهــــــــا اخلــــــــدمــــــــات اعـــي

الهاتفية.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

اسامء جديدة للساحات والشوارع
هنـاك الكثير مـن الساحـات والشوارع يف العـاصمة بغـداد غير
مُعلمــة وان بعضـا من هــذه السـاحــات والشـوراع لهـا تـسميـات
مــرتـبـطــة  بــالـنـظــام املـبــاد ومــا يـــؤسف له ان وســـائل االعالم
العـراقيـة تـردد نفـس التـسـميــات عليهـا عنـد تــرويج خبـر عن

حادثة ما تقع بالقرب من تلك الساحات والشوارع.
نـرجـو من امـانـة بغــداد االهتمـام بـاملـوضـوع واطالق تـسميـات
جــديـــدة علــى تـلك الــســاحــات والــشــوارع تـتـنــاسـب مع وضع

العراق اجلديد وتكون بعيدة كل البعد عن النظام املباد.
مواطن

كــيف حتــصـل عىل جــــواز سفــــر بــــدون )...( ؟
املـــــــراجعـــني الن معـــظــم االبــنــيــــــة
قـــدميــــة وصغـيـــرة وغـيـــر مــــؤهلـــة،
وبالـرغم مـن كل الظـروف االمنـية
وقلة املالكات فقد اجنزنا اكثر من
)5( ماليـني معــاملــة وهــذا يعـتبــر
اجنازاً، امتـنى على املـواطنني عدم
الـــتعـــــامـل مع املـعقــبــني الن هـــــذا
مخــالفـة قـانــونيـة يـجب االبـتعـاد

عنها.
وأبــــوابـنـــــا مفـتــــوحــــة لـالبالغ عـن
تــــــأخــيـــــــر املعــــــامـالت او تقــــــاضــي

الرشاوى.
بـاشرنـا من مـنتصـف متوز املـاضي
بـاصدار اجلـواز الرمـز )S( وبآلـية

جديدة.

)120( جـــــــواز سـفـــــــر لـكـل مـكـــتـــب
يـوميـا من خـالل استمـرار سـاعـات
الـــدوام الـــى الـــســـاعـــة الـــســـادســـة
مـــســــاء. عــــدد املــــواطـنـني الــــذيـن
يـــــــراجعـــــــون يقــــــرب مــن )5( آالف
مواطـن يعود معظمهـم يوميا دون
هـذه الوثـيقة خالل الفتـرة املقبلة
نعـمل علــى فـتح مكــاتب لـتمــديــد
اجلــوازات يف جمـيع مكــاتب بغـداد
وحسـب املناطق الـسكنيـة، املواطن
يعــــد احللقـــة الـــرئـيــســـة االهـم يف
عــملـنــــا والعـبء الــــذي يقـع علــيه
اكثــر من الــذي يقع علـى املــوظف
بــسـبـب الــزخـم الكـبـيـــر ال ميكـنـنــا
اســـتـعـــيــــــــاب اعــــــــداد كـــبـــيــــــــرة مـــن

ويتطلب وقتا وجهدا وماالً.
عدم حرص

املــواطـن )احمــد العـبيــدي( يــذكــر
بـــــدوره بـــــأنـه راجع احـــــد مـكـــــاتــب
اجلوازات علـى امل احلصـول على
هـذه الـوثيقـة ونظـمت له معـاملـة
ـــــــــســـــبـــــب االهـــــمــــــــــــال فـقــــــــــــدت وب
املسـتمسـكات اخلـاصة، وبـدأ رحلة
مضنية بني املديرية واملكتب بحثا

عنها.
ويقــــول املــــواطـن )عــصــــام هــــادي(
بـعــــــــد عــــــــدة مــــــــراجـعــــــــات ملــكـــتـــب
اجلـوازات وللـزخم احلـاصل وعـدم
وجـود آليـة لـتنـظيـم سيـر املـواطن
والني بـحاجـة الى اصـدار جوازات
سفـــر جلمـيع افــراد عــائـلتـي فقــد
فـضلت التعامل مـع املعقبني رغما
عـــنـــي ودفـعـــت مـــبـلـغ )800( دوالر
امـــريكـي يف الــوقـت الــذي لـم يكـن
ــــــــوجــــــــد أي نـقـــــص يف اوراقـهــــــــا ي

الرسمية.
جواز بثالثة أيام

مـــديـــر الـــسفـــر واجلـنــسـيـــة العـــام
اللـــــواء )يـــــاســني طـــــاهــــــر( يقـــــول
عـنــــدمــــا بـــــدأ العــمل مبـنــظــــومــــة
اجلــــوازات االلكـتـــرونـيـــة تــــوقعـنـــا
اصــــــدار )3( االف جـــــــواز سفــــــر يف
الـيوم الواحـد ولكن عنـد التطبيق
لم نتـمكن من اصـدار سوى )750(
جــــواز سفــــر يــــومـيــــا وارتـفع عــــدد
االصـــدار الـــى )900( جـــواز بـــواقع

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

حسني ثغب

سـوق بغـداد اجلـديـدة من االسـواق
التجاريـة التي يقصدهـا املواطنون
يف هــــــذه املــنــــطقــــــة. مــنــــــذ فــتــــــرة
الـشهـرين او مـا يـزيـد تكـدسـت فيه
النفـايـات واالزبــال وبصــورة ملفتـة
للنظر دون ان تلتفت دائرة البلدية
لــــرفـعهــــا.. وان الــــذي يــــزوره هــــذه
ــــــــام يـحـــــــســـب أنـه مـــنـــــطـقــــــــة االي
مخـصصـة جلمع النـفايـات عنـدما
يــــــــرى تـالل اكــــــــداس الـــنـفــــــــايــــــــات

ـ ـ

املـــوجـــودة مـــا بـني كـــراجـي الـنـقل.
نـــريـــد مـن امـــانـــة بغـــداد ان تـــوعـــز
للجهات املعنية بـايجاد حل ملشكلة
هـذا الـسـوق الـتي تفــاقمـت بصـورة
كبـيرة وكـان من مضـاعفاتـها تكـاثر
البعوض والـذباب يف دور املـواطنني

التي تقع على مقربة منه.

املواطن/ فرقد موسى
منطقة بغداد اجلديدة

سوق بغداد اجلديدة ومشكلة أكداس النفايات

هـواتــف عـاطـلــة
مـــواطـن مـن احمللـــة 958 يـــشكـــو مـن ان الكـــابـيـنـــة رقـم 46 الـتـــابعـــة لـبـــدالـــة
الزعفرانـية عاطلـة منذ سقـوط النظام وحلـد اآلن وان عمال البـدال تذرعوا
بعطل الكيبل وعندما جيء به تذرعوا باحلفريات بالرغم من انهم يجمعون
امـــواالً من املــواطـنني لــذلك يــدعــو وزارة االتـصــاالت اليجــاد احلل لهــواتف

احمللة العاطلة.

أرامل العراقيني بال حماية او ضمان

الــى وزارة الـتجــارة ..


