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ه���ل بالإم���كان اأن يت�ش���ور اأيٌّ منا ماذا 
اأطف���ال  اأب خلم�ش���ة  اأن يخ���رج  يعن���ي 
بعربته وبعد �شاعة يهرعون للبحث عن 
جثت���ه التي ابتع���دت عن عرب���ة معي�شة 
العائل���ة، الت���ي ه���ي الأخرى م���ا عادت 
�شاحلة للعمل، هل ميكن اأن يت�شور اأيٌّ 
منا اأّن عامل بناء ترك عائلته يف اأق�شى 
اجلنوب بحثًا عن عمل �شريف يعيل به 
عائلت���ه، وحني يتنف����س ال�شعداء بيوم 
عم���ل بعد رك���ود مل���دة اأ�شب���وع، ي�شرقه 

املوت!. 
احلكومة كعادتها، تقول اإن هناك خاليا 
نائمة واإنَّ اجلهود الأمنية تبذل للقب�س 

عليهم، واإّن هذه التفجريات رد فعل على 
النجاح���ات الأمنية وحتري���ر الأرا�شي 
العراقي���ة، فيم���ا تتجاهل الف�ش���اد الذي 
واخل���روق  الأمني���ة  املوؤ�ش�ش���ة  ينخ���ر 
ذات  ويف  ت�شهده���ا،  الت���ي  الكب���رية 
الوقت، تبقى على اإجراءاتها الروتينية 
بال�شيط���رات  بع���د كل تفج���ري، زح���ام 
وتفتي����س هنا وهن���اك، وبع���د حني اأي 
بع���د يومني بالكثري، تع���ود الإجراءات 
اىل �شابق عهدها )منني جاي وين رايح 

�شايل �شالح(.
ردود الفع���ل ال�شعبي���ة ح���ول تفجريات 
�شاحتي ع���دن والطريان، مل تكن بعيدة 

عن واقع احلال، فالفقراء نعوا بع�شهم 
بيان���ات  كتب���وا  وال�شا�ش���ة  البع����س 
ال�شتن���كار ودع���وات التكاتف، ورجال 
الدي���ن دع���وا اىل ر�ّس ال�شف���وف، لكن 
عوائ���ل ال�شه���داء �شتبق���ى تنتظ���ر م���ن 

يعّو�شهم ومن يربت على اأكتافهم..
�شفح���ات التوا�شل الجتماعي بع�شها 
ان�شغ���ل بن�شر �ش���ور ال�شحايا، وكيف 
لع���ب امل���وت بها ورماه���ا هن���ا وهناك، 
واآخ���ر نق���م عل���ى الطبقت���ني ال�شيا�شية 
والدينية، وكٌل �شخ�س ح�شب طريقته، 
لكْن ثّمة حالة، اأ�شار اإليها اأحد النا�شطني 
ال���ذي تواج���د يف م���كان التفج���ري بعد 

�شاعة تقريبًا، و�شاهد اأحد �شباط قوات 
الأمن املكلف���ة باإج���راء التحقيق يلتقط 
املل���ّون  احل���ادث  م���كان  يف  )�شيلف���ي( 
ببي���ع دم الفق���راء و�شحاي���ا الحرتاب 

ال�شيا�شي والطائفي...
عامل النظافة عبد البا�شط، الذي ا�شتهر 
بعد ا�شت�شه���اده بالتفجري، والذي جنا 
من تفجريات �شابق���ة، لكن الذي يبدو 
اأن���ه �شج���ر م���ن تنظي���ف ال�شاحة من 
بقايا التفجريات ال�شابقة، ورمبا كان 
يعم���ل يف اأماك���ن اأخ���رى حدثت فيها 
تفجريات، لذا ق���رر اأن يرحل ويرتك 

املهمة ملواطٍن فقري اآخر.

 حمرر ال�صفحة  ريبورتاج

تتجاهله��م واحلكوم��ة  ي�ستهدفه��م  الإره��اب  الفق��راء.. 

بعد �أن كانت ت�شغل 
�ل�شارع بموديلها 
�لحديث "�لأوبل" 
�إلى مقبرة �ل�شيار�ت 
لكن هل ت�شلح هذه 
�لطريقة لنقلها و�شط 
�ل�شيار�ت �لأخرى

)Email: info@almadapaper.net(   :ت�صتقبل املدى �صكاواكم ل�صفحة �صوؤون النا�س على العنوان االلكرتوين
وكذلك  على العنوان الربيدي  "جريدة املدى"   بغداد – �صارع ال�صعدون – خلف حمطة تعبئة وقود ال�صعدون

*ال�شتقرار الأمني امللحوظ  بع�س ال�شيء، وحت�شن 
جتهيز الطاقة الكهربائية يحّتمان اإعادة النظر بعمل 
الإ�ش����ارة ال�شوئية املتوقف����ة يف العديد من تقاطعات 
العا�شم����ة، والتي ميكن اأن تخّف����ف العبء عن رجال 
املرور وتفر�س هيبة القانون على اجلميع، بخا�شة 
مواكب امل�شوؤولني التي يفرت�س اأنهم اكرث من يتقيد 
بالقان����ون، لك����ن واقع احل����ال غري ذلك. م����ع �شرورة 
اع����ادة خط����وط عب����ور امل�شاة، ف�ش����اًل ع����ن الهتمام 

مبو�شوع العالمات املرورية الإر�شادية.  
*ثّم����ة م�شكلة يبدو اأنه����ا عوي�شة وغ����ري قابلة للحل 
اأو الإجن����از، واملتمثلة ب�شيانة وترمي����م الأنفاق من 
�شاح����ة على طول �شارع القناة، وب�شكل خا�س اأنفاق 
زيونة وبغداد اجلدي����دة، التي تت�شبب يوميا بزحام 
وح����وادث ت�ش����ادم ب����ني ال�شي����ارات نتيج����ة التوقف 

املفاجئ، خوفًا من اأن ُتلحق ا�شرارًا باملركبة، ف�شاًل 
عن اإنارة تلك الأنف����اق ب�شكل يتالئم مع ا�شتخدامها، 
خا�ش����ة بعد غل����ق �شارع حممد القا�ش����م اأمام مركبات 
احلم����ل الكبرية، ما يعني زي����ادة ال�شغط على �شارع 

القناة. 
* يبدو اأّن ج�ش����ر دياىل جنوبي بغداد، ُكتب عليه اأن 
يبقى وحيدًا ويتحمل الأثقال والأحمال والتجاوزات 
حّت����ى ينه����ار، ويف�ش����ل العا�شمة عن جن����وب البالد، 
ال����ذي ُيعد �شريانًا رئي�شًا لدخول الكثري من الب�شائع 
الأ�شا�شي����ة، والتي يزيد الطلب عليه����ا ب�شبب توقف 
النت����اج الوطن����ي وتعّط����ل ال�شناع����ات. الأم����ر الذي 
يدعو اىل اع����ادة النظر باجل�شر اأو تقويته بدعامات 
لل�شي����ارات  �����س  ُيخ�شّ بجانب����ه  ج�ش����ر  ت�شيي����د  اأو 

ال�شغرية.

 ح�صني ر�صيد
فارزة

منجزات احلكومة واأموال العتبات
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تتحدث احلكومة عن اإجناز 83% من فقرات التفاق ال�شيا�شي التي تخ�ّس 
التزاماته����ا، وتع����زي انخفا�����س الن�شب����ة اىل ع����دم ت�شريع جمل�����س النواب 
للقوان����ني املتف����ق عليها، ويف ما يخ�����س الربنامج احلكوم����ي، فاإنه وبرغم 
انخفا�����س اأ�شع����ار النف����ط واإن التقييم يغّطي ث����الث �شن����وات، اإّل اأنَّ ن�شبة 
التنفي����ذ بلغ����ت 66%، وه����ي ن�شبة جيدة م����ع الأو�شاع الت����ي �شهدها البلد، 
ح�شبم����ا ذك����رت احلكومة ذلك يف بي����ان �شحفي. لكن احلكوم����ة مل تذكر اأنَّ 
ديون العراق و�شلت اىل 120 مليارًا، واإنها مكّبلة ب�شروط البنك الدويل، 
واإن م����زاد العملة بوابة الف�ش����اد الكربى، خا�شة بعد الت�شريبات التي ُتبنّي 
ا�شرتاك داع�س بهذا املزاد عامي 2014 و 2015، هذا املزاد الذي ينمو على 
ت����اآكل احتياطي العملة الوطنية، كم����ا اأنها مل تبنّي اأنَّ العراق مازال يت�شدر 
ال����دول الأكرث ف�ش����ادًا يف العامل، واإنه ي�شت����ورد كل احتياجات����ه ال�شناعية 
والزراعية ب�شبب اإهمال الزراعة وال�شناعة والإنتاج الوطني، واإنَّ البطالة 
ارتفعت، معدلت الفق����ر تزايدت، واإنَّ احلكومة ف�شلت يف قطاعات التعليم 
وال�شح����ة واخلدم����ات، ومل ت�شتط����ع توفري احل����د الأدنى منه����ا، ف�شاًل عن 

الف�شل الأكرب بفر�س الأمن و�شلطة القانون وح�شر ال�شالح بيد الدولة.
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ورمب����ا َن�شي����ْت احلكوم����ة، اأنَّ ج����واز ال�شف����ر العراق����ي تذّيل قائم����ة اأف�شل 
ج����وازات ال�شف����ر حول الع����امل واملراتب الأخ����رية عربيًا يف اآخ����ر ت�شنيف 
ملوؤ�ش�ش����ة "هينل����ي" لأف�شل جوازات �شفر يف الع����امل للعام 2018، و�شّنف 
املوق����ع املتخ�ش�����س يف ت�شنيف ج����وازات ال�شفر من حي����ث قوتها وحرية 
ال�شف����ر دون تاأ�ش����رية اأو قي����ود، وي�شتن����د الرتتي����ب اإىل بيان����ات الرابط����ة 
الدولي����ة للنق����ل اجلوي، والت����ي حتتفظ باأك����رب واأ�شمل قاع����دة بيانات يف 
الع����امل ملعلومات ال�شفر، اإذ ي�شمح جلواز ال�شف����ر العراقي الدخول اىل 30 
بل����دًا دون تاأ�ش����رية.. وحازت اأملانيا ج����واز ال�شفر الأق����وى يف العامل وفقًا 
لرتتي����ب املوؤ�ش�ش����ة، اإذ ميك����ن لالأملان الآن زي����ارة 177 دول����ة دون تاأ�شرية، 
م����ن اأ�شل 195 دولة بالعامل. وي�شّنف ج����واز �شفر الإمارات كاأف�شل جواز 
�شف����ر عرب����ي، حيث جاء يف املركز ال� 33 عاملي����ًا، باإتاحته الدخول اإىل 133 
دول����ة دون تاأ�ش����رية. حتى الدول الت����ي يدخلها العراقي بفي����زا، ليجد فيها 
الرتاح����ب والحرتام املُ�شتحق، لأن اجلميع ينظرون اىل العراق بنظرتهم 
اإىل �شا�شة وحّكام البالد وف�شادهم الذي تخّطى كل احلدود وو�شل اىل كل 
بقاع الأر�س دون حياء اأو خجل، باملنا�شبة ُي�شمح حلامل جواز جزر القمر 

الدخول اىل 52 دولة؟
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ك�شف����ت العتب����ة العبا�شي����ة، ع����ن قيم����ة املبال����غ املالي����ة الت����ي قدمته����ا خالل 
اإذ قدم����ت  الع����ام 2017 للق����وات الأمني����ة واملتطوع����ني وذوي ال�شه����داء، 
)1،410،744،000( دين����ار عل����ى �ش����كل م�شاعدات مادي����ة اأو لوج�شتية.؟! 
كذل����ك دعم الق����وات الأمنية واحل�ش����د ال�شعبي ماديًا ومعنوي����ًا يف �شاحات 
القت����ال مبل����غ نح����و )1،046،744،000( دين����ار، كما كّرم����ت )454( عائلة 
�شهي����د مببل����غ كّل����ي مق����داره )313،000،000(، حي����ث يتّم ت�شلي����م الهدية 
ل����ذوي ال�شهيد ب�شورة مبا�شرة. وتكرمي جرح����ى القوات الأمنّية واحل�شد 
ال�شعب����ي وتقدمي الدعم املادي واملعنوي لنحو )102( جريح ومببلغ قدره 
)51،000،000( دين����ار وح�ش����ب اعالم العتب����ة، اأن جميع ه����ذه الإيرادات 
م����ن �شنادي����ق الكفيل للّدعم. لكنها اأي العتبة، مل تذك����ر من اأين تاأتي اأموال 
�شنادي����ق الكفي����ل واأي����ن تذه����ب واردات العتب����ة، واق�ش����د به����ا م����ا ُيعرف 
ب����واردات )ال�شّب����اك( اأي الأموال الت����ي يرميها الفقراء تقرّب����ًا واإميانًا. لكن 
بعد ه����ذا التكرمي، هل ي�شمح للقوات الأمني����ة واملتطوعني وذوي ال�شهداء 
بالع����الج املجاين يف م�شت�شفى الكفيل؟! وبهذه املنا�شبة �شعر برميل النفط 
يف موازنة 2017 كان 46 دولرًا، اأخذ بالرتفاع منذ �شهرها الثالث و�شل 
يف نهايته����ا اىل 70 دولرًا، لكن احلكومة م�شّرة على التق�شف وا�شتقطاع 

مرتبات املوظفني واملتقاعدين.

حت��ى ال��دول الت��ي يدخله��ا العراق��ي بفي��زا، 
اليجد فيه��ا الرتاح��ب واالح��رتام املُ�صتحق، 
الأن اجلميع ينظرون اىل العراق بنظرتهم اإىل 
�صا�ص��ة وحّكام الب��اد وف�صادهم ال��ذي تخّطى 
كل احل��دود وو�ص��ل اىل كل بق��اع االأر�س دون 

حياء اأو خجل.
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عندما تنوي اإي�شال طفلك اىل 
طوارئ م�شت�شفى الطفل/ 

الإ�شكان، عليك اأن تعرث عرثتني 
قبل الدخول اإليها، وذلك يف 

ثواب الفا�شدين من ال�شيا�شيني 
ورجال الدين .اأفلح من متّعن 

بنظره ورّكز عقله نحو التغيري. 
ال�شورة والتعليق للمواطن 

ح�شني اجلّراح. 
بدورنا نقول: اىل متى يبقى هذا 
الإهمال للموؤ�ش�شات ال�شحية من 

قبل وزارة ال�شحة وامل�شوؤولني 
الذين ت�شّج ت�شريحاتهم 

�شفحات التوا�شل الجتماعي، 
وهم يب�ّشرون بالإجنازات 

املزمعة والتكرمي الذي تناله 
الوزيرة من هذه اجلهة وتلك، 
رغم علمها اأنهم بذلك، يريدون 

التغطية على ف�شلهم بتوفري 
اخلدمات ال�شحية.

يف ال�شه���ر املا�ش���ي، اأُعلن ع���ن اإ�شابة 
بانفلون���زا  دي���اىل  دواج���ن  حق���ول 
الطي���ور، م���ا ا�شتوج���ب اإع���دام مئ���ات 
م���ع  البّيا����س،  الدج���اج  م���ن  الآلف 
غل���ق تلك احلق���ول. قبل اأي���ام اأُعلن عن 
اإ�شاب���ة حق���ول دواج���ن باب���ل واإعدام 
قراب���ة 200 األف دجاجة وغلق احلقول 
اأي�ش���ًا، وخم���اوف من و�ش���ول املر�س 
اىل حمافظات اأخ���رى. املفارقة هنا اأّن 

�شوق الدواج���ن والبي�س املحّلي، اأخذ 
بال�شتقرار والزدهار و�شحب الب�شاط 
من امل�شت���ورد الذي تراجع���ت مبيعاته 
كث���ريًا، ح�ش���ب خمت�ش���ني، لك���ن الذي 
يب���دو اأّن ه���ذا التح�شن قّلل م���ن اأرباح 
امل�شتوردي���ن وال�ش���ركات املنتجة. قبل 
اأيام، اأُعل���ن عن احتالل الع���راق املركز 
الأول باأك���رث الدول ا�شت���ريادًا للبي�س 
الرتك���ي خ���الل الع���ام املا�ش���ي، بقيمة 

تتج���اوز 200 مليون دولر، وهو 
رقم كبري ج���دًا يدعو للت�شاوؤل عن 
دور وزارة الزراعة به���ذا ال�شاأن، 
وخط���ة تطوي���ر حق���ول الدواجن 

واملفاق����س وبي����س املائ���دة ال���ذي كان 
العراق مكتفي���ًا باإنتاجه، ورمبا ي�شّدر 
من���ه. لك���ن مايح���دث الآن خط���ر ج���دًا 
عل���ى اقت�شاد البالد، خا�ش���ة لو علمنا، 
اأن به���ذا املبل���غ، ميك���ن بن���اء وان�ش���اء 

الدواج���ن  حق���ول  ع�ش���رات 
واملفاق����س لإنت���اج بي�س املائ���دة، علمًا 
بي����س  م���ن  كب���رية  كمي���ات  هن���اك  اأن 
املائدة امل�شتورد فا�شدة، وتدخل ب�شكل 
طبيع���ي م���ن املنافذ الت���ي يتواجد فيها 

منت�شبو وزارة الزراعة.

هورن

ا�شتمع يوميًا اإىل اإذاع���ة وزارة الداخلية برنامج )ال�شيطرة 
- اأج���ب( والذي ُيبّث يف ال�شاع���ة الثامنة والن�شف �شباحًا، 
حي���ث يق���ّدم موجزًا ع���ن حركة ال�ش���ري يف العا�شم���ة بغداد 
وبع����س املحافظ���ات والقطوع���ات التي ت�شهده���ا ال�شوارع، 
وه���ي خط���وة مهم���ة لإخب���ار م�شتخدم���ي الط���رق ال�شالك���ة 
واملزدحم���ة لتفاديها، وهي خطوة مهمة ُت�شكر عليها اجلهات 
املعني���ة. بعد انتهاء فقرة امل���رور تاأتي فقرة دوريات النجدة 

للح���الت  املقّدم���ة  وامل�شاع���دة  نفذته���ا  الت���ي  والواجب���ات 
والن���داءات الطارئ���ة اإذا كان���ت م�شاج���رات واعت���داءات اأو 
امل�شاع���دة بنق���ل املر�شى اىل امل�ش���ايف. لكن ثّمة فق���رة ُتذكر 
يوميًا يف الت�شال، اإذ يعلن �شابط النجدة عن اإلقاء القب�س 
على عدد من املخموري���ن واإيداعهم التوقيف دون ذكر املادة 
اخلا�ش���ة الت���ي ت�شم���ح باعتق���ال )املخم���ور( يف ح���ني جند 
الع�ش���رات م���ن املت�شول���ني حتى �شاع���ات متاأخرة م���ن الليل 

دون حما�شبة، والعديد من املخالفني للقانون واأمام دوريات 
النج���دة دون اأن يح���ّرك عنا�ش���ر الدوري���ة اأّي �شاكن، ف�شاًل 
عن جت���اوزات حملة )الباجات( احلكومي���ة الذين ليذعنون 
للقانون بال�شغرية والكبرية وحملهم ال�شالح ب�شكل وا�شح 
وعلن���ي. علم���ًا اأّن ال�شخ�س )املخمور( اأق���ل الأ�شخا�س اأذًى 
يف ال�ش���ارع، ب���ل اإنه يتجن���ب اأذى واعت���داء الآخرين عليه. 

و�شكرًا للجهود املبذولة يف خدمة املواطن.

النجدة ودوريات  املخمورون 

انت�ش����رت موؤخ����رًا وب�ش����كل لف����ت للنظر، �شاح����ات وقوف 
والتجاري����ة.  ال�شكني����ة  الأماك����ن  يف  ال�شي����ارات  ومبي����ت 
م����ع ه����ذا النت�ش����ار غ����ري املن�شب����ط، ازدادت اأج����رة وقوف 
ال�شي����ارة، فقبل �شهر تقريبًا كانت اأغل����ب �شاحات وقوف ال�شيارات ت�شتويف 
م����ن املواطنني م����ا ب����ني )2( اىل )4( الآف دينار. لكن فوجئنا من����ذ اأيام، باأن 
بع�����س ال�شاح����ات اأخذت تفر�س مبل����غ )5( اآلف دينار، ع����ن وقوف ال�شيارة 
حت����ى لو كان لدقائق معدودة، واأغلب ه����ذه ال�شاحات تعود اىل اأمانة بغداد. 
علمًا اأّن هذه ال�شاحات غري نظامية، خا�شة تلك اىل حّولت ال�شوارع الفرعية 
ق����رب بع�س دوائر الدولة اىل �شاحات وكراجات م����ن غري موافقات ر�شمية، 
فالأم����ر ليحتاج للكثري من اجله����د لإجبار املواطن على دفع اأي مبلغ لوقوف 
�شيارته، كم����ا اأن بع�س اأ�شحاب الدور املُطّلة على ال�شوارع الرئي�شة هدموا 

دورهم وحّولوها اىل �شاحات وقوف ومبيت ال�شيارات.

اأمانة بغداد لطفًا..

يف كل �صباح يتوزع اأ�صحاب الب�صطيات على اأماكنهم املعتادة والعمال ي�صّطفون على الر�صيف بانتظار فر�صة عمل، 
ورغم اأنهم اعتادوا التفجريات، لكنَّ اأيًا منهم مل يخطر بباله اإنَّ هذا الهدوء وانخفا�س ن�صبة التفجريات بال�صيارات 

املفّخخة، �صيخرقه انتحاري يرتك �صحاياه موّزعني يف �صاحة الطريان وكاأنهم حمامات جدارية فائق ح�صن..

���ص��ن��اع��ة ال����دواج����ن

اإىل / �صحيفة املدى الغراء
م / اإجابة

حتية طيبة.. 
ن�شرت �شحيفتكم الغ���راء بعددها املرقم 
ح���ول   2017/9/11 يف   )4014(
م�شت�شف���ى فاطم���ة الزه���راء )ع( وحتت 
عن���وان )اإىل ... وزارة ال�شح���ة( نود اأن 

نبنّي لكم ما يلي: 
والأمن���ي  الإداري  الن�ش���ق  �شم���ن   -1
واخلدمي ي�شمح للمري�شة بالدخول اإىل 
ال�شت�شاري���ة وم���ن ال�شت�شاري���ة حتول 
اإىل الطوارئ اأو العمليات، واإذا كانت ل 
ت�شتطيع امل�ش���ي اأو حالتها ال�شحية غري 
جيدة، يت���م ال�شماح له���ا مبرافقة، ف�شاًل 

ع���ن قي���ام ال�شتعالم���ات والعاملني بهذا 
املجال، اإذ توجد هناك )25( عربة خدمة 
طبي���ة يف داخ���ل امل�شت�شف���ى )كر�شي اأو 

�شدية( خا�شة لنقل املري�شات. 
املالي���ة  املبال���غ  دخ���ول  مين���ع   -2
وامل�شوغات الذهبي���ة للمري�شة من اأجل 

حتا�شي التما�س اأو اأخذ الر�شى.
3- امل�شت�شفى لديه 6 �شالت ولدة وهن 
م���ن اأف�شل �ش���الت ال���ولدة يف العراق، 
وي�شتقب���ل امل�شت�شف���ى مبع���دل )500 – 
750( مراجعًا يوميًا و)80-100( ولدة 

يف اليوم الواحد.
اأم���ا يف حال���ة وج���ود تعام���ل غ���ري   -4
ايجابي، فهناك �شياقات ادارية بالت�شال 

م���ع ادارة امل�شت�شف���ى ب�ش���كل مبا�ش���ر اأو 
تقدمي �شكوى اأو الت�شال على الهواتف 
املعلنة من قبل �ش���وؤون املواطنني والتي 
ال�شحي���ة  املوؤ�ش�ش���ات  يف  و�شعه���ا  مت 
وُتتابع ب�شكل مبا�شر من دائرتنا.  راجني 

اأن تكون الإجابة وافية مع التقدير.. 
الدكتور عبد الغني �صعدون 
حمدان 
املدير العام 

اإىل / جريدة املدى الغراء 
م / اإجابة 

حتية طيبة .. 
يف   4026 بعدده���ا  جريدتك���م  ن�ش���رت 

بعن���وان  مو�شوع���ًا   2017/9/25
)الأطيان ترافق ماء ال�شرب اىل �شنابري 

البيوت( نّود بيان ما ياأتي:
1- اإن امان���ة بغ���داد حتر����س على انتاج 
املاء ال�شالح لل�شرب و�شمن املوا�شفات 
املعتمدة من خالل م�شاريعها وجممعاتها 
املنت�ش���رة يف عموم العا�شم���ة بغداد، اإذ 
تقوم خمترباتها باإجراء اأدق الفحو�شات 
الكيمياوي���ة والبكرتيولوجية للتاأكد من 
�شالمة املاء املجّهز للمواطن و�شالحيته 

لل�شرب. 
2- يت���م اإج���راء الفح����س للم���اء املجّه���ز 
يف ال�شب���كات ب�ش���كل دوري وبالتع���اون 
م���ع وزارة ال�شح���ة ويف جانب���ي الكرخ 

ال�شلبي���ات  عل���ى  للوق���وف  والر�شاف���ة 
التي ق���د تظهر يف هذه ال�شبكات واإيجاد 

احللول ال�شريعة لها. 
موق���ع  يف  الفحو����س  اإع���ادة  يت���م   -3
الف�شل اإن وج���دت، والتاأكد من �شالحية 
امل���اء وذلك من خالل التع���اون مع اق�شام 
دائرة ماء بغداد واأق�شام املاء يف الدوائر 

البلدية. 
4- اإن اأك���رث اأ�شب���اب التل���وث يع���ود اإىل 
كرثة التجاوزات عل���ى �شبكات واأنابيب 

املاء ال�شايف. 
مع التقدير 

حكيم عبد الزهرة ح�صن 
مدير عام العاقات واالإعام 

�صاحات وقوف ؟!إشارة

عبد �لبا�شط ترك خلفه طفلة 
يتيمة دون معيلة فهل تلتفت له 

�حلكومة 


