الحياة في شارع بادوفا
الجمعة  11لوليو  07لوليو 2008
مسيرة تضامن مع السكان و إحتجاج ضد رئيسة البلدية موراتّي ونائب رئيس البلدية دي كوراتو
من أجل حي أكثر حباة و أمن و تماسك
 .أالنطالق الساعة  16.00من شارع بادوفا  ( 118 ,مركز البلدية السابق)
 .الوصول بعد قالق مراحل الى ساحة لوريتو
أيها المواطنون ! إحذروا من المخادعين !!!
 1.732.00 .يورو ُخصصت من البلدية الى جمعيتين خاصتين لتنظيم " دوريات حراسة "
 .ال يوجد أي مشروع فعلي لتحسين ظروف حياة السكان  ,فقط دعاية عن األمن
هكذا ال تمشي األمور  .أعمال و ليس اقوال !!!
 تجمع  zona 2من أجل يسار موحّد و بيئويبمشاركة :
 جمعية T. Saporito Prc zona 3 Leoncavallo s.P.a مجلة المعلومات الشهرية Martesanadueيا سكان شارع بادوفا !
إحذروا من المخادعين!
باألمس
اليوم

لم يقبلوا باستقبال نفايات الجنوب
هم جاهزون إلستقبال  6.000طن بتكلفة  500.000يورو على عاتق دافع الضرائب

باألمس
اليوم

قالوا بأنهم سوف يخ ّفضوا الضرائب
يضعوا في وثيقة تنظيم اإلقتصاد ليس فقط أن سيتم البحث في هذا األمر قبل سنة  , 2010بل
هناك زيادة متوقعة

باألمس
اليوم

قالوا بضرورة ضرب الجريمة ( سرقة  ,بيع مخدرات  ,نشل  ,نهب )...
يصوتوا على قانون " أمن" يعلق لمدة سنة المحاكمات المتعلقة بالجرائم نفسها  ,الوزير تريمونتي
يقطع األموال المخصصة لألمن و يأتوا بقانون يٌلزم بأخذ بصمات أطفال الغجر !!!

باألمس
اليوم

قالوا بأنهم يريدون توفير األمن بواسطة الحارس و رجل المن و شرطي الحي (؟؟؟)
تأتي رئيسة البلدية و نائبها دي كوراتو الى شارع بادوفا ليقولوا لنا بأنه ستكون هناك جمعيتين
خاصتين مرتبطتين برجال من اليمين لمواجهة مشاكل األمن بمبلغ زهيد قيمته  1.700.00يورو

 .....بعد  15عام قام خاللها يمين الوسط بفعل القليل من أجل :

 .جعل الحي أقل انحطاطا ً ( أرصفة موسخة  ,طرقات قليلة األضواء  ,عواميد اإلشارة  ,مستودعات النفايات )....
 .إتخاذ سياسة تقيم اإلرث الكبير الطبيعي والبيئي و التاريخي للمنطقة
 .دعم النشاطات المنتجة و التجارية
 .توفير أماكن للقاءات العامة للشباب و العائالت ( كذلك الموجود في شارع ايستيرلي  ,بدالً من اعطائه مجانا ً الى جمعية سان
باترينيانو )
 .توفير خدمات تساعد على دمج الجاليات المهاجرة المستقرة في المنطقة
 .إتخاذ سياسة سكنية عامة
 .إيقاف اإلستهالك المتوحش لألرض و اإلسمنت المتقدم في األماكن الخضراء

ال تحل مشاكل التدهور المدني و اإلجتماعي لمنطقتنا فقط بالزيارات المتقطعة لرئيسة البلدية و نائبها أو ببعض مجموعات العجائز
الحاملين شعارات " ميالنو آمنة "
أي نشاط للوقاية و لمواجهة اإلنحراف يتطلب قوات أمن مالئمة و مؤهلة

منطقتنا
بحاجة إلى
 .إدارة عامة تضع موارد ومهارات لبدء مشروع اعادة تاهيل كامل  ,كما فُعل ضواحي أخرى من المدينة
 .مشاريع مرافقة و تكاتف اجتماعي  ,مشروع منطقة يواجه بشكل كامل التدني المدني و المشاكل السكنية  ,مختبر يضم
أخصائيين  ,جمعيات  ,لجان و مواطنين مستعدين

كفى دعاية  ,نريد أفعال!!!

فليشكل إكسبو  2015للـ  , zona 2ليس فقط ألصدقاء األصدقاء  ,فرصة أعادة تأهيل و نمو كبيرة

للمعلومات :

