
الذهــب اال�ســـود
لليوم االبي�ض

ع�ص���ور طويلة جدا جدا من اال�ص���تبداد، ع�صور طويلة جدا 
ج���دا م���ن اجل���وع والفاقة، رمبا من���ذ يوم ان �ص���ار لنا وطن 
ا�ص���مه الع���راق، ورمب���ا قبل ذلك بكث���ر، حت���ى راح العراقي 
ي�ص���ائل نف�ص���ه: اأيكون قدره االأب���دي اأن يظل هك���ذا؟ ام انها 

لعنة اإلهية لي�ص له من خال�ص من حكمها؟ 
واملفارقة العراقية الغا�صة باملرارة تتبدى مرة كملهاة، جائع 
وحم���روم يعي�ص على اغنى واخ�ص���ب ار����ص يف العامل...، 
وم���رة تتبدى تل���ك املفارقة كماأ�ص���اة، بريء مكتم���ل الرباءة 
كطفل ر�ص���يع، عا�صق لكل نب�صة يف قلب احلياة، ويف رم�صة 

عني تتطاير اأ�صالوؤه يف كل االنحاء...
الب���د من االعرتاف، اأن لهذه الق�ص���وة املفرطة يف وح�ص���يتها 
فع���اًل مدم���رًا لالإح�ص���ا�ص باملواطن���ة، بتن���ا ن�ص���معه ون���راه، 
بل ونلم�ص���ه اي�ص���ا، يف البي���ت والعمل وال�ص���ارع، فاجلميع 
يعاين �ص���عورا طافحا باالح�ص���ا�ص بالفجيع���ة، فهو خمذول 
على الدوام من انتم���اء )اأويل االأمر( الآالمه واآماله، بل غالبا 
مايلعبون دور الطاعن الأن�ص���انيته والقاتل الب�ص���ط وم�ص���ة 
اأمل بالغد لديه، االمر الذي راح يغذي ويكر�ص، اأ�ص���د فاأ�ص���د، 

اغرتابه يف بيته – وطنه.
ال�ص���ياق الطبيع���ي واملنطقي يف جت���ارب االمم وال�ص���عوب 
انه���ا تتفاعل فيما بينه���ا، تلفظ احلاالت املنتجة خل�ص���اراتها 
وت�ص���تفيد م���ن احل���االت املنتجة لرقيه���ا وتقدمه���ا، تتجاوز 
انتكا�ص���اتها بتمث���ل جناح���ات االمم التي تق���ف واإياها على 
احليثي���ات نف�ص���ها، والع���راق يق���ف عل���ى حيثيات م�ص���رتكة 
كث���رة مع دول جمل����ص التع���اون اخلليجي، الت���ي من ابرز 
مالمح جتربتها )ال�ص���يا اقت�صادية( بالن�ص���بة ملواطنيها انها 
ظلت امينة على حتويل ح�ص���ة كبرة م���ن ارباحها املتنامية 
اىل وف���رة عالية من اخلدمات العامة ل�ص���عوبها، ومن �ص���من 
تل���ك اخلدم���ات امل�ص���تويات العالية من ال�ص���مان االجتماعي 
التي بات ينعم بف�ص���ائلها املواطن اخلليجي، على الرغم من 
طبيعة اقت�ص���اديات تلك الدول املو�ص���وفة ب���� )الريعية(، اأي 
اأنها اقت�ص���اديات اأحادية متار�ص موازناتها العامة تخطيطا 
وتطبيق���ا على وفق حج���م عائداتها من �ص���ادراتها النفطية، 
يف الوق���ت الذي تتعدد م�ص���ادر الدخل القوم���ي يف العراق، 
عل���ى الرغم من �ص���للها الراهن، والتي كان���ت اىل زمن قريب 
ن�ص���بيا متتل���ك فاعلي���ة ن�ص���بية، �ص���يما يف قط���اع الت�ص���دير 
للمنتج���ات الزراعي���ة على �ص���بيل املث���ال الاحل�ص���ر، كما ان 
م�صتوى اال�ص���تثمار املتدين يف القطاع النفطي العراقي زاد 
الطني بلة، االمر الذي يعك�صه م�صتوى الت�صدير البالغ)1،9( 
مليون برميل يوميا كمعدل، بالقيا�ص مثال حلجم ال�صادرات 
النفطية ال�ص���عودية البالغة)12( ملي���ون برميل يوميا، علما 
ان الع���راق وال�ص���عودية يقف���ان على عتبت���ني متقاربتني يف 

حجم احتياطاتهما النفطية..
النري���د من خلف اي���راد هكذا معلومات وارق���ام تهويل حجم 
املفارقة املرة التي تلقي بظاللها الثقيلة على حياة العراقيني 
ح���د الو�ص���ول اىل حال���ة الياأ����ص والقنوط، بل يوج���د دائما 
هناك مت�ص���ع للعمل، ولعل املقرتح القائل بح�ص���اب �صهم لكل 
عراق���ي وعراقي���ة وبغ����ص النظ���ر عن عم���ره اوجن�ص���ه، من 
عائ���دات النف���ط والعائ���دات االخرى، وو�ص���عه يف ح�ص���اب 
اال�صتثمار �صمن اآلية املوازنة العامة، ودفع فوائده ال�صنوية 
نق���دًا اأو خدمات مبا�ص���رة او غر مبا�ص���رة، لعل هذا املقرتح 
بحاج���ة اىل التفات���ة ج���ادة م���ن ل���دن املعنيني.. ك���ي ال يعود 
املواط���ن اإىل العتقاد بان مواطنته غ���دت وباال عليه، وكي ال 
ي�صعر ب�صعور العي�ص التي يقتلها الظماأ واملاء فوق ظهورها 
حممول.. واخرا ميكن للذهب اال�صود ان ي�صهم ب�صنع ايام 

بي�ص قابلة للتحقق.

م�����ك�����ا������ش�����ف�����ة

كاظم اجلما�شي

بغداد/ املدى 

.. فالق���رارات احلكومية التي �ص���درت 
مبن���ع ا�ص���تراد ال�ص���يارات القدمي���ة، 
املودي���الت  ادخ���ال  عل���ى  واالقت�ص���ار 
ت�ص���جيل  ام���كان  وع���دم  احلديث���ة، 
ال�ص���يارة مامل ت�ص���قط مقابلها �ص���يارة 
قدمية، لذلك وح�ص���ب �صيا�صة العر�ص 
لوح���ات  ا�ص���عار  ارتفع���ت  والطل���ب 
ال�ص���يارات القدمي���ة، و�ص���ار اجلمي���ع 
يبحثون عن لوحات قدمية عند �ص���راء 
�ص���يارة جديدة ، وباملقابل ارتفع �صعر 
ال�ص���يارة احلديثة التي حتم���ل ارقاما 

قدمية .
�ص���مر كاظم/�ص���احب �ص���يارة حديثة  
تراكم���ت  ق���د   امل�ص���اكل  اأن    : يق���ول 
يوم���ًا بعد اآخ���ريف هذا املو�ص���وع الن 
اجلهات الر�ص���مية مل تتخ���ذ  اجراءات 
مت�ص���ية  يف  وقانوني���ة  ا�ص���ولية 
معام���الت املواطن���ني )البيع وال�ص���راء 
والتحوي���ل( وغره���ا م���ن االجراءات 
الروتين���ة القاتلة الت���ي تزيد من حجم 
هذه امل�ص���كلة، فعند دخول ال�ص���يارات 
)املانفي�ص���ت( ا�صتب�ص���ر النا����ص خرًا، 
كث���رًا،  انتع����ص  ال�ص���وق  اأن  حت���ى 
ولكن عدم ح�ص���م مو�ص���وع ال�صيارات 
فت���ح  وع���دم  املانفي�ص���ت،  امل�ص���توردة 
معامل خا�ص���ة لرتقيم ال�صيارات التي 
وعدت دوائ���ر املرور بفتحها يف بغداد 
واملحافظ���ات العراقي���ة االأخ���رى، كان 
اأحد االأ�صباب الرئي�صة يف اإرباك �صوق 
ال�ص���يارات ب�ص���بب تاأخ���ر املعام���الت 
معام���الت  م���ن  التفا�ص���يل  بجمي���ع 
البيع وال�ص���راء والتحوي���ل والتدقيق 

وغرها.
يقول ابو علي احد ا�ص���حاب معار�ص 
بيع و�صراء ال�صيارات يف منطقة البياع 
: �ص���وق بيع و�صراء ال�ص���يارات ت�صهد 
ركودا هذه االيام واال�ص���باب هي �صخ 
الكثر من ال�ص���يارات من قبل ال�ص���ركة 
العام���ة لل�ص���يارات، وهبوط اال�ص���عار 
العاملي���ة  ب�ص���بب االزم���ة االقت�ص���ادية 
يف  النقدي���ة  ال�ص���يولة  توف���ر  ،وع���دم 
ال�ص���وق، وي�صيف ان ال�صوق اخلا�صة 
مبعار�ص ال�ص���يارات كانت قد �ص���هدت 
قبل �صنة ون�صف ال�صنة ازدهارا كبرا 
ون�ص���اطا ملحوظا اال انه���ا االن تعاين 
الك�ص���اد، والطريقة التي نعمل بها االن 
ت�ص���مى يف ال�صوق ) املراو�ص( وتعني 

ا�صتبدال �صيارة باخرى ودفع فروقات 
الح���د الطرف���ني . يف حني كن���ا يف عام 

2008 نعمل ب�صكل اف�صل .
ام���ا فيما يخ����ص ارتفاع ا�ص���عار لوحة 
ت�ص���جيل الرق���م يوؤك���د املواطن ب�ص���ار 
الوا�ص���ع  اال�ص���تراد  ان   �ص���احب 
لل�صيارات ، والذي جرى قبل �صنوات، 
جع���ل ا�ص���حاب ال�ص���يارات اجلدي���دة 
يبحث���ون عن االرقام القدمية، كذلك ان 
دائ���رة املرور العام���ة وراء كل ذلك فقد 
حددت قبل ف���رتة موعدا معينا  لتبديل 

اللوحات، لكنها مل ت�صدق يف وعدها .
فيما يقول بهاء �ص���اكر �صاحب معر�ص 
الثق���ة يف منطق���ة النه�ص���ة :  ان هناك 
م�ص���كلة كبرة يف �ص���وق بيع و�ص���راء 
با�ص���م  تك���ون  فال�ص���نوية  ال�ص���يارات  
امل�ص���تورد ) الوكال���ة( واالخر يتهرب 
من حتويل ال�صيارة با�صم من ي�صرتيها 
واأحيان���ا يرف�ص ان ي�ص���جل ال�ص���يارة 
با�صم امل�صرتي اجلديد اال بعد ان ياأخذ 
عمولة ، وهذا طبعا �ص���يوؤدي اىل حالة 

من االرباك يف البيع وال�صراء .

كما يرمي جبار ح�ص���ني �صائق تاك�صي 
حي���ث  امل���رور  دائ���رة  عل���ى  بالالئم���ة 
ت�ص���جل  ومل  ع���ام  م���ر  كلم���ا   : يق���ول 
ال�ص���يارات،  اآالف  دخل���ت  ال�ص���يارات 
وهذا ي�ص���بب اإرب���اكًا وعدم ال�ص���يطرة 
على ت�ص���جيل اآالف ال�صيارات وي�صبب 
اأخط���اء يف درج املعلوم���ات  ح�ص���ول 
يف  الت�ص���ابه  اىل  اإ�ص���افة  واالأرق���ام، 
نوعية ال�ص���يارات وعدم درجها �ص���من 
اىل  باالإ�ص���افة  املروري���ة،  ال�ص���وابط 
يف  وامل���ايل  االإداري  الف�ص���اد  وج���ود 

بحي���ث  احلكومي���ة،  دوائرن���ا  معظ���م 
اأ�صبح املوظف احلكومي ال يخجل من 
املطالبة مببلغ معني الجناز معاملتك .

البي���ع بالتق�ص���يط نظ���ام ت�ص���ر علي���ه 
الكث���ر م���ن ال���دول لتوف���ر احلاجات 
اال�صا�ص���ية للمواطن فاأي���ن هذا النظام 

من �صوق البيع وال�صراء ؟ 
يقول رزاق ابو احمد �ص���احب معر�ص 
املرت�ص���ى : نحن ال نتعامل بالتق�ص���يط 
كون اال�صعار غر ثابته ، و عدم وجود 
ال�ص���مان حتى لو كان هناك كفيل. كما 

انن���ا ال نتعامل مع الدوائ���ر احلكومية 
، ك���ون العمل معهم غر مريح ب�ص���بب 
الروتني احلكومي . ويختتم ابو اأحمد 
حديث���ه بال�ص���كوى م���ن دائ���رة املرور 
العامة ويطلب م�ص���اعدتها يف ت�صجيل 
وترقيم ال�ص���يارات ، ويقرتح ان تكون 
هناك ف���روع لكتاب الع���دول يف دائرة 
املرور نف�صها الخت�صار الوقت واجلهد 
يف ت�ص���جيل املركبات تفادي���ا للتزوير 
و�ص���د الطري���ق بوجه الف�ص���اد االداري 

واملايل.
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كاريكاتري.................  عادل �شربي

بيع و�سراء ال�سيارات..  فو�سى وروتني وم�سكالت اأخرىق�شي�ة وم�ش����ؤول
على الرغم من كث�رة  القرارات التي �شدرت من  عدة جهات لت�شهيل اجراءات ت�شجيل وا�شترياد 

املركبات على اختالف ان�اعها ، اال ان امل�اطن وه� امل�شتفيد املفرت�س من هذه العملية،  ما زال ي�شك� 
الروتني احلك�مي وبطء عمل الدوائر املعنية ب�اجراءات ت�شجيل ال�شيارة بعد �شرائها ، واالهم من ذلك 

�شع�بة احل�ش�ل على الرقم و الذي ارتفع �شعره يف �ش�ق بيع و�شراء ال�شيارات.

ل���م������اذا ؟ 
يف  يق���ول  م�ص���طفى  اب���و  املواط���ن 
ر�ص���الته: قامت العديد م���ن املجال�ص 
البلدي���ة يف مناط���ق بغ���داد بن�ص���ب 
احلكومي���ة  الكهربائي���ة  املول���دات 
بع���د ان يت���م جتهيزه���ا بالوق���ود من 
قب���ل جمل����ص حمافظة بغداد و�ص���عر 
االمب���ر منا�ص���ب للمواط���ن بح���دود 
)7( االف دين���ار اال املجل����ص البلدي 
م���ا زال  يف بغ���داد اجلدي���دة حي���ث 
يناور اع�ص���اءه بجلب هذه املولدات 
خلدم���ة املواطن���ني خا�ص���ة يف ح���ي 
اخللي���ج العربي املحلة 709 ار�ص���اء 
جل�ص���ع ا�ص���حاب املول���دات االهلي���ة 
م���ن)11(  اك���ر  ي�ص���توفون  الذي���ن 
ال���ف دين���ار لالمب���ر الواح���د خالفا 
لتعليم���ات جمل����ص حمافظ���ة بغ���داد 
ال���ذي يدعو لتدخله ومعرفة ا�ص���باب 
امتن���اع املجل����ص البلدي ع���ن دخول 

هذه املولدات.

�شحة مياه ال�شرب
يف  اك���دت  جا�ص���م  كوث���ر  املواطن���ة 
ر�ص���التها: �ص���يء جيد اإن تق���وم اأمانة 
بغداد بتحديث �صبكات املياه ال�صاحلة 
لل�ص���رب القدمية وتخلي�ص املواطنني 
من ال�ص���حة فيها ولكن فوجئنا بعد ان 
متت هذه امل�ص���اريع باأن املاء الوا�صل 
اىل ال���دور مل يج���ر علي���ه اي حت�ص���ن 
يذك���ر وهنا من حق املواطن ان ي�ص���األ 
ماجدوى اقامة هكذا م�ص���اريع اذا بقي 
احلال على ماهو عليه؟! جمرد �صوؤال.

ا�شارات �ش�ئية
املواط���ن اب���و �ص���رحان يقول: ت�ص���كل 
اال�ص���ارة ال�ص���وئية واح���دة م���ن اه���م 
املظاهر احل�صارية الي  بلد من البلدان 
لذا يتطلب من منت�ص���بي املرور العامة 
ادام���ة ماموجود منه���ا يف التقاطعات 
الي���وم  املالح���ظ  مبوجبه���ا.  والعم���ل 
ان بع����ص اال�ص���ارات تعم���ل وال اح���د 

م���ن رج���ال امل���رور يتقيد به���ا وهذا ما 
يح�ص���ل با�صتمرار يف �صاحة مي�صلون 

على �صبيل املثال.

�شكرا خمفر زرباطية 
م���ن واىلاجل���ارة  امل�ص���افرون  ي�ص���يد 
ايران ب���االداء واال�ص���تقبال والتعامل 
اجلي���د ال���ذي تق���وم به عنا�ص���ر خمفر 
العراقي���ة  احل���دود  عل���ى  زرباطي���ة 
االيراني���ة اذ يذكر املواط���ن كرمي عبد 
احل�ص���ني من مدينة ال�ص���در انه واجه 
يف  والدت���ه  بوف���اة  متثل���ت  م�ص���كلة 
اجلمهورية اال�ص���المية اثناء �ص���فرها 
املقد�ص���ة  املراق���د  لزي���ارة  هن���اك  اىل 
وقد عان���ى االمري���ن من اج���ل العودة 
بجنازته���ا اىل بلدها الع���راق اذ واجه 
من مراجعة الدوائر الر�صمية هناك ما 
جعله يقوم ب�صرف كل ما لديه من اجل 
اج���راءات روتيني���ة غاي���ة يف التعقيد 
�ص���واء م���ن امل�صت�ص���فى هن���اك او م���ن 

الدوائر ذات العالق���ة و مل يجد التفهم 
والع���ون اال يف خمف���ر زرباطية الذي 
اب���دى منت�ص���بوه التفه���م والتعاط���ف 
وب���ذل م���ا يف و�ص���عهم لو�ص���وله اىل 

العراق.

اأهايل مدينة ال�شدر
مطالبات ال تنتهي

يطالب اأهايل مدينة ال�ص���در بتح�صني 
واقعهم االقت�ص���ادي واالجتماعي اثر 
تف�ص���ي البطال���ة والفق���ر يف منطقتهم 
الت���ي تعد م���ن اكث���ف مناط���ق العراق 
قاطبة ازدحاما بال�ص���كان كذلك يدعون 
فق���دت  الت���ي  العائ���الت  �ص���مول  اىل 
معيليها جراء العمليات امل�ص���لحة التي 
حدثت داخل املدينة او تلك التي حدثت 

يف حميط العا�صمة بغداد.
ظاه���رة  ان  املواطن���ني  اح���د  ويوؤك���د 
البطال���ة ادت اىل ع���زوف العدي���د م���ن 
ال�ص���باب عن ال���زواج ووقفت اإ�ص���افة 

اىل ان دور املواطن���ني مل تع���د تت�ص���ع 
الفراد العائلة نظرا ل�ص���يق م�ص���احتها 
وان حال���ة الفق���ر ال���ذي يعي�ص���ه اغلب 
�ص���كان املدين���ة انعك�ص���ت �ص���لبا عل���ى 
العوائ���ل  ان  اذ  الرتب���وي  اجلان���ب 
الفقرة تف�صل عمل الطفل يف خمتلف 
املهن او البيع يف ال�صارع من اجل �صد 

متطلبات املعي�صة.
يف حني ذكر مواطن اآخ����ر تزايد اأعداد 
الن�صاء غر املتزوجات ب�صبب الو�صع 
توف����ر  ع����دم  اىل  ا�ص����افة  االقت�ص����ادي 

فر�ص عمل لهن يف قطاعات الدولة.
وم����ن جان����ب اآخر رح����ب �ص����كنة قطاع 
74 يف املدينة باجناز م�ص����روع اأك�صاء 
�ص����وارع القطاع ومد �ص����بكات ال�صرف 
ال�ص����حي واملياه، ف�صاًل عن ترميم عدد 
م����ن املدار�ص االبتدائي����ة وياأمل الكثر 
م����ن املواطن����ني يف ان تت�ص����ارع عجلة 
اخلدمات يف ه����ذه املدين����ة التي بقيت 
تنتظر الوعود ردحا طويال من الزمن.

���������ش��������ك��������اوى

كرمي احلمداين
يف املا�ص���ي كان العراق ي�ص���مى ار�ص 
ال�ص���واد الن اخل�ص���رة كانت تك�ص���وه 
لدرجة تبدو االر�ص فيها وقد ات�صحت 
بال�صواد، وكانوا يقولون ان الع�صفور 
كان يتنق���ل من بغ���داد اىل الب�ص���رة ال 
طرانا بل قفزا من �ص���جرة اىل اخرى، 
والتاأري���خ يدلن���ا على اأن الع���راق كان 
ار����ص الغاب���ات هذا الوط���ن الذي كان 
عنوانا للعمران والرخاء ا�صبح اليوم 
ار�صا جرداء تزحف ال�صحراء على ما 

تبقى منه .
قب���ل ثالثني عام���ا كان يف العراق اكر 
م���ن )16( ملي���ون نخلة مل يتب���ق منها 
الي���وم �ص���وى)4( ماليني الت���كاد تنتج 
مايكف���ي احلاج���ة املحلي���ة م���ن التم���ر 
وه���ذا النق����ص اخلط���ر وامل���وؤمل كان 
واهم���ال  املتتالي���ة  احل���روب  نتيج���ة 
االر����ص والهجرة امل�ص���تمرة للفالحني 
م�صل�ص���ل  اكم���ل  ه���ذا  كل  املدين���ة  اىل 

تدمر الطبيعة .
بعد 2003 ك���رت املنظمات والهيئات 
والب�ص���اط  بالنخي���ل  تعن���ى  الت���ي 
االخ�ص���ر، ولك���ن احل���ال مل يتغ���ر بل 
ازداد �ص���وءا اذ مل نالح���ظ مث���ال قي���ام 
هذه املنظمات غ���ر احلكومية بتنظيم 
موؤمت���ر اأو مهرج���ان يكر����ص لتدار�ص 
امل�ص���كلة الت���ي تعانيها زراع���ة النخيل 
واكث���اره واق���رتاح احلل���ول للمعنيني 

وزارة  يف  �ص���واء  املج���ال  ه���ذا  يف 
الزراع���ة وهي جهة ا�صت�ص���ارية وتقدم 
الدعم او الهيئ���ة العامة للنخيل، وهذا 
هو واجب هذه املنظمات التي حت�صل 
على امل�ص���اعدات له���ذا الغر�ص، وعدم 
ترك االمر على اجلانب احلكومي الذي 
يتعذر عليه وح���ده القيام بهذا اجلهد، 
وله ا�ص���بابه منه���ا قلة التخ�صي�ص���ات 
تارة و�ص���حة املياه ون�ص���وا ان العراق 

بل���د مطر وفي���ه نهران و�ص���ط العرب 
اذا  وحت���ى   وااله���وار  واجل���داول 
�ص���ح غي���ث ال�ص���ماء  ل�ص���نني اعتقد ان 
ه���ذا االمر دع���ا امان���ة بغداد ب���دال من 
االكث���ار م���ن زراع���ة �ص���جرة النخي���ل 
يف املتنزه���ات وال�ص���وارع العامة اىل 
ا�ص���تراد نخيل من البال�ص���تك لتاأثيث 
ال�ص���وارع وتقاطعاتها ع�صى ان تكون 

بديال عن عمتنا النخلة احلقيقية .

هل �سيكون نخيل البال�ستك بديال م�������������������ش���������ار
عن عمتنا النخلة ؟!

ارقام ال�شيارات.. م�شكلة تزداد تعقيدا.!

غابات من البال�شتك..!

اىل/ جريدة املدى الغراء
حتية طيبة..

ن�صرت جريدتكم بعددها)1585( ال�صادر 
بعن����وان  مو�ص����وعا   2009/9/19 يف 
ولكن..ع�ص����وائية(  لل�ص����يارات  )معار�ص 

نود تو�صيح ما جاء فيه:
التوجد �ص����من قاطع دائرة بلدية ال�ص����در 
االوىل التابع����ة المان����ة بغ����داد معار�����ص 
لل�ص����يارات اأم����ا بخ�ص����و�ص التج����اوزات 
فهن����اك جه����د خدم����ي يق����وم عل����ى رفعه����ا 
�ص����من جدول توقيتات حمددة. �صاكرين 

تعاونكم.. مع التقدير.
حكيم عبد الزهرة ح�شن

مدير عام دائرة العالقات 
واالعالم

اىل/ جريدة املدى
حتية طيبة..

ن�صرت جريدتكم بعددها)1597( ال�صادر 
يف 2009/9/2 مو�ص����وعا بعنوان)هذه 

االزق����ة و�ص����يارات نق����ل النفاي����ات( ن����ود 
تو�صيح ما جاء فيه:  ثمة جهدان خدميان 
ب�ص����ري واآيل يقومان على معاجلة م�صكل 
النفايات وامل�صاتل االخرى من قبل بلدية 
بغ����داد اجلدي����دة التابع����ة المان����ة بغداد. 

�صاكرين تعاونكم.. مع التقدير.
امانة بغداد
مدير عام دائرة العالقات 
واالعالم

اىل/ جريدة املدى الغراء
ن�صرت جريدتكم بعددها)1597( ال�صادر 
يف 2009/9/2 مو�صوعا بعنوان)امانة 
بغ����داد ومنطق����ة الر�ص����يد( تود تو�ص����يح 
الر�ص����يد  بلدي����ة  لدائ����رة  في����ه:  ماج����اء 
ن�ص����اطات خدمي����ة متنوعة �ص����ملت عموم 
الرقع����ة اجلغرافي����ة التابع����ة له����ا توزعت 
خط����ة  هن����اك   -1 الت����ايل:  ال�ص����كل  عل����ى 
عملية �ص����املة تلخ�صت يف تنظيف �صبكة 
املج����اري واخلطوط الرئي�ص����ة والفرعية 

ا�ص����افة لعمليات تاأهيل ملحطات املجاري 
الغاط�صة والعمودية وا�صالح التخ�صفات 

والعديد من احلمالت التابعة لها.
2- م����ازال العمل جاريا على قدم و�ص����اق 
لغر�����ص رفع كل ا�ص����كال التج����اوزات ايل 
تتعلق باحلم����الت يف مناطق خمتلفة من 

الرقعة اجلغرافية.
ام����ا بخ�ص����و�ص االعم����ال الزراعي����ة   -3
فهن����ا اعم����ال �ص����قي وادام����ة املزروع����ات 
وادخال منظومات جدي����دة للري والبزل 
لغر�ص ال�صقي اجليد ا�صافة اىل عمليات 
تو�صيع للم�ص����طحات اخل�صراء من خالل 
ان�صاء العديد من احلدائق مثل)م/873( 
ماب����ني  وحديق����ة  وحديق����ة)م/817( 
املحلت����ني)807- 811( وحديق����ة الر�ص����ا 
وغره����ا  امل�ص����يب  ب����ن  �ص����عيد  وحديق����ة 

الكبرة. �صاكرين تعاونكم..مع التقدير
امانة بغداد
مدير عام دائرة العالقات 
واالعالم

ردود واج����اب��ات


