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يف مـــؤمتـــر عقـــد يف مقـــر أمـــانـــة بغـــداد قـبل عـــدة أيـــام
وحـضرتـه املدى حتـدث فيه الـسيـد أمني بغـداد الدكـتور
صـابـر العـيسـاوي عن اخلـدمــات التي قـامـت بتقـدميهـا
األمانـة خالل األربعة اشهـر إلى مـدينة بغـداد. ذكر فيه
عــدة نقـــاط من أهـمهـــا ان هنــالك 22% مـن املنــاطق يف

تغيير االسم
الـــوصـــول إلـــى حـي طـــارق   ميـــر عـبـــر
مستنقع كبيـر - بزل -  ميتد مبساحة
ال تقل عـن 80 مـتـــرا .اسـمهـــا القـــدمي
حــي )الــتــنــك(   يحـــمل الـكــثــيـــــر مــن
املعــــانـي الـتـي متــثل املـــسـتــــوى الــــذي
يعـيــش فــيه اغلــب سكـــانهــــا الفقـــراء.
هنـاك شارعـان رئيسـيان غـير مـبلطني
يختـرقان احلي. يف نهـاية الـشارع  ويف
اجلهــة الــشــرقـيــة مـن املــديـنــة  كــانـت
هـنــــالك مـــزرعــــة لعـمـيـــد يف اجلـيـــش
هجرهـا بعد سـقوط النـظام واستـولى
البعض على السـياج احلديدي فيها -
اجلمـيع يصـر علـى انهم ضـمن حـدود
بغـداد - منذ عام 1975 وهي تابعة الى
مــنــــطقــــــة االورفلــي وكـــــانــت تــــســمـــــى
االورفلـي الـثـــانـيــــة وتلـــول الــســـديـــرة.
وأطلق عـليهــا يف زمن وزيـر الــداخليـة

وطبان  اسم حي طارق . 

يف معمل الغاز
جتـمع عــدد كـبيــر من املــواطنـني علــى
أبواب مـعمل الغاز الـوحيد يف املـنطقة
.واملعــمل لــيــــس فــيه ســـــاحـــــات - بــيع
مـبـــاشــــر- شكـــا أصحـــاب اجلـــرارات يف
احلــــي مــــن الـقــــــــــــرار الــــــــــــذي صــــــــــــدر
بـتخفيـض حصـة صـاحب اجلـرار الـى
50 اســطــــوانـــــة فقـــط  بعــــد ان كــــانــــوا
يتـسلمـون 105  اسطـوانات. واكـد ذلك
املهـندس عـبد الكـرمي عز الـدين مـدير
املعــمل وهــــو يجــــادل احــــد املــــواطـنـني
الـــذي اسـتـطـــاع ان يــصل الــــى مكـتـبه
رغم احلـراس العديديـن الذين يقفون
علــــى الـبــــاب الــــرئـيـــس وميــنعــــون أي
شـخـــــص مــــن الــــــــــدخــــــــــول. أعـــــطــــــــــى
تفــصـيالت وافـيـــة عـن أسـبــــاب  شحـــة
الغاز يف بـغداد واعتـماده علـى األنبوب
الـشـمــالـي - بقـطــر ثـمــانـيــة اجنــات -
بعد ان قـطع اخلط اجلنـوبي - بقـطر
14 إجناً-  بسـبب العمليات التخريبية
وان بغــــــداد بحـــــاجـــــة الـــــى 1800 طــن
يـــوميــا وال يـصلهــا  اال نحــو ألـف طن

أمني بغداد : هذه املناطق غري مفروزة إدارياً والقانون ال يسمح بمدها بشبكات اخلدمة
عضو مجلس محافظة بغداد: األموال اخملصصة إلى امانة بغداد خلدمة هذه
املناطق لم تصرفها وزارة ملالية بحجة ان احلكومة لتصريف االعمال فقط!

إلضـافتهـا خـدميـا الـى بغـداد ونقل مخـصصـاتهـا من
وزارة الـبلــديــات الــى أمــانــة بغــداد او محــافـظــة بغــداد

وبذلك نكون مسؤولني عنها مسؤولية مباشرة.
جولة ميدانية

اكــد  الــسيــد كــامل الــزيـــدي رئيـس هـيئــة اخلــدمــات،
وعضــو مجلـس محــافظـة بغـداد زيــارة رئيـس مجلـس
محـافظة بغـداد إلى أهـالي منطقـة املعامـل واجتماعه
بـــوجهــاء املـنــطقــة وإطـالعه علـــى معــانـــاتهـم وقـيـــامه
بجولـة ميدانية بعد ذلك. وأعـلن ان مجلس محافظة
بـغداد طـالب قبل أربعـة اشهـر بضم املـناطـق التي تقع
خلف الـســدة  داخل بغــداد بعـد عــرض التـصـميـم من
قبل دائـرة الـتصـامـيم ورفع األمـر الـى مجـلس الـوزراء
للـمصـادقـة عليه. وذكـر انه أوعـز شخـصيـا  الـى بلـديـة
9نيسان بتقدمي املساعدة إلى سكان  حي طارق . وبني
ان األمــــوال اخملــصــصــــة إلــــى أمــــانـــــة بغــــداد  لـم يـتـم
إطالقهـا من قـبل وزارة املالـية.بـحجة ان احلـكومـة هي
حكـــومـــة تــصــــريف أعـمـــال.وطـــالـب أهـــالـي مـنــطقـــة
احلـميـديـة بـزيـارته حملـاولـة حل مـشكلـة ضـريبـة املـال
املطلوب سدادها إلى مديـرية كهرباء الرصافة، قائال "
أرجو أن يـأتي ممثل عـن منطقـة احلميـدية اجلـنوبـية
حتــى نتـصل بــوزارة الكهـربـاء وإنـشـاء اهلل ســوف نحل
املـشكلـة". كـان املـديـر العـام لهـيئـة اخلـدمـات يـؤكـد ان
منــاطق خلف الـســدة هي اقـرب الــى بغـداد مـنهـا الـى
ديــالـــى وان القـضـيــة حتـتــاج إلــى وقـت حللهــا بــشـكل
قانـوني. وان سكـانها تعـرضوا إلـى إهمـال متعـمد مـنذ
عـقود. واألمـر يحتـاج الى حـكومـة أربع سنـوات. وأشار
إلـى إن أمني بغداد أمـر مبسـاعدة منـطقة املـعامل رغم
انها غـير مشمولة بـاخلدمة ادرايا وقانـونيا . ومحاولة

تقدمي اخلدمات الى املناطق القريبة منها.
اجمللس البلدي 

يف غرفـة نائب رئيس اجمللس البلدي يف مدينة الصدر
السيد جواد كاظم  بني ان منطقة املعامل وما جاورها
غيــر مـــرتبـطــة خـــدميــا مبـــدينــة الـصــدر. وانهــا كـــانت
مـــرتـبــطــــة مبحـــافــظـــة ديـــالـــى وصـــرح بـــان مـنــطقـــة
احلميـديـة كـانت تـعتمـد يف طـاقتهـا الكهـربـائيـة علـى
معسـكرات اجلـيش القـدمية ولـيس بـشكل مـنظم. وان
تـلك املـنـــاطق حــصل فـيهـــا تـــوسع غـيـــر علـمـي وإنهـم
سهلـوا لـهم معـامـالتهم اإلداريـة . وسـاعـدوا يف اسكـان
نحــو ثالثني عـائلــة اجبــرهم االرهــابيـون علــى النـزوح
من منطقة الرضـوانية، وان مجلس مدينة الصدر قام
بـتـنـظــيف بعـض الــشـــوارع الـــرئـيــسـيـــة يف حـي طـــارق
ووضع الـسـبيـس علـيه.وان املنـاطق حـصل فيهـا تـوسع
غيـر منـظم. وأمل ان يكــون مشـروع حلم بغـداد املـزمع
إقــــامــته شـمــــال بغــــداد والــــذي ميـتــــد عـبــــر مـنـــطقــــة
الـــراشـــديـــة  –وهـــو قـيـــد الـــدراســـة- أن يــسهـم يف حل

اإلسكان يف املناطق التي تقع خلف السدة.

جتـــاوزات من قـبل األهـــالي وهــذا أدى الــى عــدم وصــول
املـاء إلـى مـحطـة الـضخ وحـرمـانهـا مـن احلصـول علـى

املاء الصايف
كـان املقتـرح يف وزارة البلـديـات هـو إضـافـة هـذه املنـاطق
)خـدميا( إلـى بغداد حنـى نحل املشكالت العـديدة التي
تعــانـي مـنهــا هــذه املـنـــاطق إنهــا مـنـــاطق غـيـــر مفــروزة
بـشكل رسـمي والقـانـون مينع مـدهـا بـشبكـات اخلـدمـات
فـمـنـــــاطق الــتجــــاوز الــــزراعـيـــــة تخـتـلف عـن املـنـــــاطق
الـسكنيـة وحينمـا يصـادق على إضـافتهـا إلى اخلـدمات
مجلـس الوزراء وأمانة بغداد علـى توزيعها بشكل رسمي
فـــان املـنــطقـــة بحـــاجـــة الـــى تـــوزيع مـنـظـم الن أزقـتهـــا
متعـرجـة والتــوزيع فيهـا عـشـوائـي وحتتـاج إلــى شبكـات
ميــاه للـشــرب والــى مجــار فــالقــضيـــة حتتــاج الــى قــرار

سياسي على مستوى عال.
*  مـنطقـة املعـامل مـدينـة ذات كثـافـة سكـنيـة كـبيـرة –
اليقل عـدد سكـانهــا عن 500 الف نـسمـة،ولـكنهـا تعــاني
من عـدم وجـود ايـة خـدمــات ملمـوســة فيهـا، سـمعنـا ان

هناك جلنة وزارية توجهت لها ماذا حدث بعد ذلك ؟
- بالـنسـبة الـى منطـقة املـعامـل زارنا وفـد منهـا وشكلـنا
جلـنــــة إلسعـــاف املـنــطقــــة، واالن اجلهـــد مـتــــواصل مـن
خالل فتح بعض السـواقي لتصريف مياه اجملاري، ومن
خالل زيــــادة املـبـلغ اخملــصــص لـتـــــوزيع املــــاء الــصـــــالح
للــشـــرب وبـــاشـــراف جلـنـــة مـن أمـــانـــة بغـــداد وخـمــســـة
ممثـلني من املـنطقـة . وصـار هنـالك اتفـاق مع االستـاذ
حقـي احلكيـم مسـتشـار الـسيـد رئـيس الـوزراء وحتـدثنـا
مـعه من خالل وضع دراسـة كـاملـة مـن قبل كـادر ألمـانـة
بغــداد حلل مــشكـالت املنـطقــة جــذريــا مـن خالل وضع
شـبكــات املـــاء ووضع اجملــاري ومـن ثـم يـتــبعهــا شـبكــات
الـطــرق، امــا املـنــاطق األخــرى فـصــار هـنـــالك تــوجه ال
كـســاء بعـض الـطــرق الـــرئيــسيــة فـيهــا مبــادة الـسـبيـس
فقـط، حتـى اكـون صـادقـا معـك من دون عـمليـة أكـسـاء
اخـــرى لـتــسهـيل عـملـيـــة وصـــول الـــسكـــان الـــى مـــديـنـــة

الصدر ومناطق بلدية االعظمية 
* مـــدن او حــــزام الفقــــر  مالصقـــة - ورمبـــا هـي داخل-
الــى حــدود بغــداد وبـعيــدة عـن محــافـظــة ديــالــى هل يف
الـنـيــة ضـمهــا الــى تـصـمـيـم بغــداد  بــشـكل قــانــونـي يف

املستقبل ؟
- اعتقـد ان مـصلحـة املــواطنـني هنـاك ان تـضم بلـديـة
بغـداد وهـي منـاطق مالصقـة جـدا حلـدود امـانـة بغـداد
وهي حتى يف االنتخابات تابعة حملافظة بغداد، وهي يف
الــصحـــة تــــابعـــة الــــى بغـــداد، وهـي يف اخلـــدمـــات الـتـي
تقــدمهــا وزارة التــربيــة تــابعــة الــى  بغــداد، وهي حــسب
تـوزيع احلصـة التمـوينيـة علـى بغـداد، ولكن مـاذا نفعل
هذا هو الوضـع اإلداري لها وهذا هو قـانون ادارة الدولة
الـــذي يجـب ان يعـمـل به. لقـــد فـــاحتـت الــسـيـــد رئـيــس
الـــوزراء الـــدكـتــــور اجلعفـــري وكـــان مـــوافقـــا علـــى رأيـي

خــطــــة حتـتــــاج ســبع سـنــــوات. كـمــــا إنهــم يعــــانــــون مـن
اإلرهـــاب.. وقـــدر االمـني خــســـائـــر امـــانـــة بغـــداد  بـنحـــو
العــشــرات مـن كــوادرهــا واقـتـــرح ان تخـصـص لهـم وزارة

الداخلية سرية حلماية العاملني يف امانة بغداد.
وضـمـن أجـــوبـــة خــص بهـــا املـــدى  حـــول مـنـــاطق حـــزام
الفقر  –او املناطق خلف السدة قال السيد أمني بغداد
- نعـم، درس موضـوع هذه املـناطـق دراسة كـاملـة عنـدما
كنـت رئيسا لهـيئة اخلدمـات الن هذه املناطق تـابعة الى
حـدود محــافظـة ديـالــى. ونعلم ان هــذه املنـاطـق تفتقـر
الـى اخلدمات البلديـة وهي غير تابعة إلـى أمانة بغداد.
. لقــد خـصـص نحـــو مئــة مـليـــون دينــار خلــدمــات هــذه
املنـاطق.  واالمـانـة تقـدم نحــو 40 مليــون دينـار شهـريـا
إلـى هـذه املنـاطق إلقـامـة خـدمـات بلـديـة فيهـا وإيصـال
ميـاه الشـرب إلى املـواطنـني من خالل استـئجار سـيارات
حوضية. وتقع ضمن مـسؤولية البرملان القادم ومجلس

الوزراء إلضافتها الى محافظة بغداد.
أراضي هـذه املنـاطق غيـر مفـروزة إداريـا الن قـانـون إدارة
احلكــومــة املــؤقـتــة ال يــسـمح بـتغـيـيــر احلــدود اإلداريــة
للمــدينـة اال مبـوافقـة الـسـلطــة التـشــريعيـة القـادمـة .
األمـانة ال تـستطيع مـد شبكات أنـابيب مليـاه الشرب الن
انـبوب املـاء اخلام الـذي مير بهـذه املنـاطق يتعـرض الى

بغــداد غـيـــر مخــدومــة بــشـبكــات مــاء أو شـبكـــات مجــار
وحتدث عن احلـاجة الـى الدعم املـالي والى فتـرة زمنية
ال تقل عـن ثالث سـنـــوات. وان تـــأهــيل محـطـــات الــضخ
الـتـي تـــسهـم يف سحـب مـيـــاه األمــطـــار - وعـــددهـــا 271
مـضخــة-  يحتـاج الــى مليــار و750 مليــون دينـار ضـمن

حي )التنك( .. اسم عىل مسمى حاول انقاذه السيد )اليكس( ولكن..
لكي تصل إلى هذا احلي عليك أن تعبر مستنقعاً طوله 80 متراً

كان   جعفر عبد اهلل 42 عاما يجلس على مقعد مصنوع من سعف النخيل يف
املقهى الوحيد يف حي طارق الذي يطل على احد شوارعها غير املبلطة
،قال بنبرة حرص فيها ان يسمع كل احلاضرين هناك " املدينة فيها بطالة

كثيرة ومعاناتها ليس لها حدود" .  انه يسكن احلي منذ 22 عاما ورفض مقولة
ان احلي يقع  خارج حدود بغداد " انه طابو صرف وتابع إلى بغداد ولكنه

مهمل منذ زمن بعيد الن غالبية أهله من الفقراء" . وأكد  ان  املدينة حتمل
رقم محلة  خاصاً بها يف خارطة بغداد - محلة 573- وفيها ما ال يقل عن 6500

منزل وعدد سكانها بني 75- 80 الف نسمة.

شـــاركه الــسـيـــد جعفـــر عـبـــداهلل وهـــو
يــشـيــر الــى عــدد كـبـيــر مـن الــشـبــاب
كــانــوا يـتجـمعــون قــرب الـشــوارع" اال
ميكـن ان تقوم مـؤسسـة خيريـة بعمل
مــــشــــــاريع يــــشــــــارك بهــــــا كل هـــــؤالء

العاطلني عن العمل"

يتحـدثون عن معـاناتهم، فتـشترك يف
كثيـر من االحيـان اصواتهم وغـاياتهم
كــــذلك حتـــدث الــسـيـــد علـي شـــرهـــان
كــــــاطع55 عـــــامـــــا، عــــــائلــتـه 13 نفـــــرا،
واعطـى صورة شـاملـة عن مـا يقـاسيه
مــــواطـنــــو حـي طــــارق مــن معــــانــــاة .و

يحفـرون بها االبـار وهو يـتبرع بهـا الى
كل مــواطـن يــريـــد ان يحفــر بـئـــراً له ،

من دون مقابل.

التجاوزات 
شـاكـر حـسني 40 عـامـا يـعمل يف دائـرة
كهـربائية. اكـد ان املنطقة فـيها حوالي
35 محــــــولــــــة ولـكــن قـــــــاطع احملـــطــــــة
الكهـربــائيــة ينـزل اتـومــاتيـكيـا بـسـبب
التحـميل الـشـديــد  عليه وزيـادة  عـدد
املـنازل بعد سقـوط النظام . اكـد شاكر
ان احلي ليـس فيه كهـربـاء منـذ ثالثـة
اشهـــــر . ويـــــدرك األهـــــالــي ان القـــطع
حصل بسبب التجاوزات على الكهرباء
،قـــال شـــاكـــر حــسـني " نحـن نعـــرف ان
الــتـجـــــــاوزات ســبــبــت ذلـك ولـكــن مــن
يـــسـتــطــيع ان يـنــظـم عــملـيــــة تـــــوزيع
الكهـربـاء" احلـي فيه مغـذ واحـد ينقل
الطـاقــة الكهـربــائيـة الـى نحـو 4 آالف
مــنـــــزل-  وقـــــال." انــنــــــا نعــيـــــش علـــــى
املـولـدات منـذ فتـرة طـويلــة" قبل شهـر
وصل املغـــدي  الـــوحـيـــد يف احلـي إلـــى
مـنـطقــة 9 نـيــســان، واضــاف " ان ربـط
القـــابلــو اجلــديــد عـبــر تـلك املـنـطقــة
ســـــوف يخـفف الـــضغــط كـثـيـــــرا علــــى

احملطة ". 
يف املقـهى القـدمي يف حي طـارق جتمع
عـــــدد كــبــيـــــر مــن املـــــواطــنــني ، كـــــانـــــوا

املنطقة.
مواقع  االقفال

تــأتـي منــظمـــة اليـــونيــسيـف احيــانــا
لـــتـقـــــــــوم بـــــصـــيـــــــــانـــــــــة املـــــضـخـــــــــات
وإدامـتهــا.وحتــدث عـن قـيــام الـبعـض
مــن املــــــواطــنــني بـــــسحــب املــــــاء الــــــى
مـنـــــاطق زراعـيــــة مــن علــــى مـنـــــاطق
اإلقفـال الـتي تـوصل املـاء اخلـام الـى
اجملــمع  دون وجـه حق ولـيـــس لـــــديه
قــــوة متـنـعهـم مـن ذلـك قـــــال " يجـب
وضع حراس على مواقع األقفال الن
ذلـك يعتبـر مسـالـة ضـروريـة حتـى ال
يـتــم العـبـث بــــاملــــاء" أصــبح لـــــديهـم
ثـمــانـيـــة مجـمعــات مـــاء يعـمل فـيهــا
نحـــو سـتـــة او سـبعــــة أشخـــاص وهـم
يـولــونهـا اهـتمـامـاً كـبيــرا. ومتنـحهم
إســـــالـــــة مـــــاء بغـــــداد مـــــادتــي الـــشــب
والــكـلـــــــــور. " ومـع كـل ذلــك ال تـــــــــزال

املنطقة تشكو من قلة املاء ".
حتــدث املــواطـن جعفـــر عبـــد اهلل عن
اعــتــمـــــاد  الـكــثــيـــــر مــن األهـــــالــي  يف
احلصـول علـى املـاء عبـر حفـر اآلبـار.
وتــشـتـــرك كل ثالثـــة أو أربعــة مـنــازل
بحفـــر بئــر واحــدة علــى شكـل أنبــوب
طــــــويل يــــــوضع فـــيه خـــــرطـــــوم مـــــاء
ويحـرك عدة مـرات حتـى يصعـد املاء
إلـــى األعلـــى. وكـيف ان مـــواطـنـــا مـن
اهل احلــي  ميلـك )الـبــــريـنــــة( الـتـي

غـيـــرهـــا . يــسحـبـــون املـــاء مـن  أنـبـــوب
عمــره  ثالثـون عـامــا، وأصبـح متهـرئـاً
بفـعل عــــوامل الــطـبــيعــــة  . شــــرح ابــــو
حيــدر كـيف  عــانـت املنــظمــة االملـــانيــة
مــن املـــصــــــاعــب.. وكـــيف ان رئــيـــــسهــــــا
الــسيــد )الـيكــس ( شخــصيــة معــروفــة
ألهـــالـي املـنــطقـــة  كـــان يـــركـــز أعـمـــاله
اإلنسـانيـة يف املنـاطق التـي تقع خلف
الــســـدة . وحـيـنـمـــا عـــرف ان املـنــطقـــة
تعـــانـي مـن عـــدم وجـــود شــبكـــة مـــاء او
مجـار  حـاول يف اواخـر ايـام الـنظـام ان
يقـوم بـذلـك، ولكن ديـوان امـانـة بغـداد
انـــذاك لـم يــســمح له بــــذلك.. وادعـــوا
بـــأن احلي خــارج حــدود أمــانــة بغــداد،
ولـكــن الـــــــرجل أصـــــــر علـــــــى ان يقــــــوم
بــاملـشــروع للـتخفـيف عـن عمــا يعــانـيه
الـسكــان هنـا ، قـال ابــو حيــدر" احلمـد
هلل انـهم لـم يعـتبــروه جــاســوســا " بعــد
سقـــوط الـنــظـــام بـــوقـت قــصـيـــر جـــاء
الــــســيـــــد )الــيـكــــس( مـــــرة ثـــــانــيــــــة مع
مـنــظـمــته ، وهـي مـنــظـمـــة إنـــســـانـيـــة
متخـصـصـة بــأعمــال للـبنــى التحـتيـة
وتعـمل بـتمــويل مــدني ، وبـدأ بـإنـشـاء
املــضخـــة الـــوحـيـــدة يف املـنــطقـــة الـتـي
تقـوم بسحب ميـاه األمطار  الـى البزل
وإكـمــــال شـبـكــــة املــــاء . كـمــــا ســــاعــــده
األهالـي بجلب أربعـة أحواض مـاء من
اخملــازن التـابعـة إلـى األمـانـة وقـام هـو
بـنـصـبهـــا يف مجـمع املـــاء الـــوحـيـــد يف

إن أصـحاب اجلرارات هم الـذين ذهبوا
إلــى شــركــة تـــوزيع الغـــاز ومت االتفــاق

على ذلك.

اهمال متعمد
حي طارق-اإلمام املهدي حاليا- عانى
الكثيـر يف زمن الطاغية وكان كثيرا ما
يهـــــاجــم مــن قــبل الــبعــثــيــني يف ذلـك
الـــوقـت. فال شــبكـــة مـيـــاه صحـيـــة وال
مجــــاري وأهـمـله الـنــظــــام عـن عـمــــد.
وكــانـت ميــاه األمـطــار كـثيــرا مــا تـســد
الـطـــرق فيـبقــى األهــالـي محــاصـــرين
داخـل املنــازل عــدة ايــام.مـحمــد نـعمــة
32 عـامـا املـشغل ملـضخــة امليـاه يـسـكن
بــــالقــــرب مــنهــــا. بعــــد ان فـتـح القـفل
دخل إلــى بـنــايــة املـضخــة.ونـظــر إلــى
احلـــوض األرضي الــذي يــسحـب ميــاه
االمطـار من املناهل والشبكـة املرتبطة
بـه يف احلــي  لــيــتـــــــأكـــــــد مــن سـالمـــــــة
الغـــطـــــاس الـكــبــيـــــر، ثــم  تــــــوجه إلـــــى
احملـــــــرك وشغـله . قــــــال  " لــــــوال هــــــذا
املــــشــــــروع لغـــــرق احلــي وألصــبح مــثل
احلـميـديــة اجلنــوبيـة "  وهـو يـسـحب
املـيــاه لـنـقلهــا عـبــر شـبكــة الــى مـــوقع
الـبــــزل  ولكـنهـــا تعـــانـي مـن مــشـكالت
وعــــــدم وجــــــود ارتــبــــــاط بــني املــنـــــــاهل
الرئيسية واملنازل . الن اجملاري ليست
نظـاميـة وغيـر مـسلطـة علـى املنـاهل .
بعــــد ان قــــامـت  املــــؤســـســــة األملــــانـيــــة
بــانــشـــائه سلـمـته الــى امــانـــة بغــداد .
واضاف محـمد  قائال" مـؤسسة أي بي
ام األملـــانيــة لهــا الفــضل الكـبيــر علــى

اغلب املناطق الواقعة خلف السدة"

حكاية املاء
ابــــــو حــيــــــدر الــبــــــديــــــري  مـــــــوظف يف
اإلسـالـة  حتـدث طـويـال عن قصـة املـاء
فـيهــا وكـيف كــان املــاء مفقــوداً يف زمن
الـطــاغـيــة وعـن عــدد  خــراطـيـم املـيــاه
املمتـدة بطـول يزيـد على اخلـمسمـائة
مـتـــر  والـتـي كـثـيـــرا مـــا تـتعـــرض إلـــى
التكـسرات فيضـطر األهالـي الى شراء


