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بـاالمـس القــريب وبـالـتحـديـد
يف منطقة البـاب الشرقي عمد
ارهابي الى تفجـير جماعة من
بــاعـــة االرصفــة، كــانــوا يــؤدون
صالة الـظهر جمـاعة، بـواسطة
مفخخـة تـركهـا قـربهم وادى احلـادث الـى
عـدة ضحـايــا ومصــابني بجـروح خـطيـرة.
وقبلهـا وبنفـس الطـريقـة أدى حـادث الـى
وقوع ضحـايا ايـضاً بـني صفوف مـراجعي
احملكـمــة الــشــرعـيــة يف شـــارع فلــسـطـني..
وقبلهـا.. وقبلهـا واحلوادث من هـذا النوع
ال تعــد وال حتـصــى. لكـننــا اردنــا التـنبـيه
علـى ضــرورة ان يتحلـى املــواطن العـراقي
املـــبـــتـلــــــــى يف هــــــــذه االيــــــــام بــــــــاألرهــــــــاب
واالرهـــابـيـني بـنـــوع مـن الـيقـظـــة واحلـــذر
اللــــذيــن يجـنـبـــــانه الــتعــــرض ملــثل هــــذه

احلوادث. 
ان تـرك معـاجلـة االرهــابيـني ومطــاردتهم
للـــشــــرطــــة وحــــدهـم قــــد ال يـكفــــون دون
مــــــؤازرة اآلخــــــريــن. ان اســــــالــيــب هــــــؤالء
القـتلــة بــاتـت معــروفــة واهــدافـهم ايـضــاً.
ولـو تـنبه املـواطـن قليالً ملـا اسـتطـاعـوا ان

يـوقعوا كل هذه
الــضحـــايـــا بـني
صــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــوف

املواطنني.
مـن اســـالـيـبهـم
اخلــــــبــــــيــــــثــــــــــــــــة
والــــدنـيـئــــة زرع
املتفجرات عند
اي جتـــــــــــــــــــمـــــــع
للمـواطنني وال
يهــم املـكــــــان ان
كــان يف كـنيـســة
او جـــــــــــــــامــع يف
شـــارع او فـنـــدق
يف ســــــــــــــــــــــوق او
مــــؤســـســــة، مــــا
يـهــــمـهــــم هــــــــــو
رؤيـــة االخـــريـن
يـــــســبـحـــــــون يف

دمائهم صرعـى لقد كانت آخـر صرعاتهم
قــتل الــــركـــــاب داخل سـيــــارات الـنـقل مـن
ــــــــرك ــــــــركــــــــاب وت خـالل الـــــصـعــــــــود مـع ال
املـتفجــرات داخل الــسيــارة والنــزول منهـا
عـنــد مـنـتـصف الـطــريق وحــدثـت مجــازر
عـــديــــدة بهـــذه الــطــــريقـــة الــشـيــطـــانـيـــة
املـبـتـكــــرة.. لـكـن املــــواطـنـني تـنــبهــــوا لهــــا
وســدوا الـبــاب بـــوجه مـن يـبغـي شـــراً بهـم
من خـالل الطلب مـن السـائق ان يقف يف
بــــــاب ســيــــــارتـه ويفــتــــــش كل مــن يــنــــــوي
الـصعــود الــى سيــارته. يف بعـض احلــاالت
كـــان هنـــاك من يــشيــر الــى الـســائق وهــو
داخل الــسيـارة بـأنـه لم يقـم بتفـتيـشه يف
اشارة الـى ان السـائق لم يلتـزم مبا الـتزم
به االخــــرون وقــــد كــــان لهــــذه الــطــــريقــــة
مــردودهــا االيجـــابي يف الـتقـليـل من نــوع

هذه احلوادث.
زمـيل لي كـان ينـوي الـذهـاب الـى بـيته يف
مـنـــطقــــة جـمــيلــــة وكــــان احـــــد اصحــــاب
الــسـيــارات يـنــادي بــالــذهــاب الـيهــا عـنــد
مفترق احد الطرق يف الباب الشرقي ذكر
لــي بــــــأنه ال يــــصعــــــد يف ســيــــــارة تـقف يف
عـرض الشـارع بل يعـمد الـى الصعـود الى
الــسيــارة الـتي تـقف يف الكــراج اخملـصـص
والـتــي يقــــوم ســــائـقهــــا بــتفـتـيـــش ركــــابه،
وهكـذا قلل املواطـنون مـن عمليـات القتل
الــــــوحــــشــيــــــة بـــني صفـــــــوفهــم مـــن خالل
يقظـتهم وتعــاونهم ولـم يحيلـوا معـاجلـة
مـشكلـة تفخـيخ سيـارات الـنقل للـشـرطي
بل قـــامـــوا بـعالجهـــا بـــأنفــسهـم وجنحـــوا

فيها.
كـان باالمـكان لـضحايـا باعـة االرصفة يف
البـاب الشــرقي ايضـاً ان ال يقعـوا فـريسـة
لـــو انهـم تـنـبهـــوا الـــى ان جتــمعهـم هـــدف
مــــرصــــود، وفــــرغــــوا اثـنــني او ثالثــــة مـن
زمالئهم حلني اكمـال صالتهم بـأن يقفوا

يراقبون من ينوي شراً بهم.
الـــشــــرطـي ال ميـكــن له الـتــــواجـــــد يف كل
مـكان بـينمـا املواطـن موجـود يف كل مـكان
مما يتيح له الرصد والترقب. يف ظروفنا
هذه مـطلوب الـتعاضـد واالهتمـام بأمـننا

مثلنا مثل الشرطي املكلف بحمايتنا.

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

الرشطـي وحده
ال يــــكــفـــــــي

عبد الزهرة املنشداوي

يف صلب املوضوع

لقد كانت آخر
صرعاتهم قتل

الركاب داخل سيارات
النقل من خالل

الصعود مع الركاب
وترك املتفجرات

داخل السيارة
والنزول منها عند
منتصف الطريق

وحدثت مجازر
عديدة بهذه

الطريقة الشيطانية
املبتكرة..

بغداد/املدى

استشـــــارات قانونيـــــــة

عدسة اخلامسة

ردود وإجاباتردود وإجاباتردود وإجابات

ارجـــــو ان اجـــــد مــتـــــسعـــــاً يف صـــــدوركــم
لــسمــاع مــا أريــد ان قـــوله، مع معــرفـتي
املـسبقـة بـسخـونـة االحــداث وجسـامتهـا
ولـكـنـي اعــتقــــد ان مــــا ســــوف اكـتــبه ذو
عالقة حقيقية بكل وضع العراق وارجو

ان ال اكون انفعالياً.
تعـــرف الــشعـــوب املـتقـــدمـــة مبقـــدار مـــا
تقــدمه حكـومــاتهــا من )خـدمـات( اكـرر
)خـدمـات( الـتي تــشمل مفــاصل احليـاة
اخملــتلفـــة فال فـــرق بـني خـــدمه واخـــرى
فـالكل مهم واجلـزء يكمل الكـل، ال أريد
ــــــــر يف ان اتــكـلـــم عـــن الـــنـقـــــص الــكـــبـــي
اخلــدمــات املقــدمــة الــى املــواطـنني االن
فال كهـربـاء، وال مـاء، شـوارع بال مجـاري

مياه ثقيلة، وال .... ؟!!
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عراقيون يبنون الوطن..حني تختفي اعمال العنف يبدأ االعمار

يف حـوالي الـساعـة السـادسة
صـــبـــــــــاحـــــــــاً يـــبـــــــــدأ عـــمـلـــي
اسـتـيقــظ قـبل هـــذا الـــوقـت
بـســاعـتني افـطــر واجته الــى
الـــشــــارع ثـم اسـتـقل سـيــــارة
نقل من مـدينــة الصـدر الـى
مــنــــطقــــــة الـكــــــاظــمــيــــــة، يف
طـــــــــريـقـــي الـــــــــى الـعـــمـل، ال
تفـارقـني هـواجـس التعـرض
الــــــى هجــمـــــات االرهـــــابــيــني
ولـكـن )مــــا بــــالـيــــد حــيلــــة(
يجــب علــي العــمل العــــالــــة
عـــائلـــة مكــونــة مـن خـمــســة
افــراد احلـت علــى الـتقــاعــد
والـــراتـب الـــذي اتقـــاضـــاه ال
يـــســــد كفــــايـتـي. كـنـت احــــد
افــــــراد قــــــوات احلــــــدود قـــبل
حـلـهـــــــا عـــــشـــت الكـــثـــــــر مـــن
عقـــديـن مـن الـــزمـن بعـيـــداً
عـن عـــائلـتـي ال تـتــسـنـــى لـي
رؤيـــــــتــهـــــــــــــــــا إال مـــــــن خــالل
االجـازات الـدوريـة، اتقـاضـى
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يـــــوم يف حياة عامل تنظيف
اكثــر ثم يـســرحه من الـعمل
بعــد ذلك لـكنـه يبقــى اسمه
يف قـوائـم العمـال ويتقـاضـى
اجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره.
االوســــــــــاخ واالزبــــــــــال الــــتــــي
نـتعامل معهـا مصدر خـطير
لألمـراض ارى علـى اجلهـات
املعـنـيـــــة ان تقــــوم بـتــــزويــــد
العـاملني بـالكفـوف الـواقيـة
والكمـامـات. عـدد غيــر قليل
مـن عمـال الـنظـافـة اصـيبـوا
مبـرض التـدرن، اخشـى على
نـفسي االصابة بهذا املرض.
املعـدات التي نـستـخدمـها ال
تـــــزال بـــــدائــيـــــة. اســتخـــــدام
سـيارات النـظافـة )الكابـسة(
مـــــا زال قلــيالً، مـــــا احلــم به
كل يـوم هــو أن اعمل ســائقـاً
لـسيـارة معـدة لـرش الشـوارع
لـــتـلــــطـــيـف اجلــــــــو يف هــــــــذه
االيـــام التـي تتـصــاعــد فـيهــا
درجــــــــــــــــــــــــــــات احلــــــــــــــــــــــــــــرارة.
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واعــود لبـيتـي عنـد مـنتـصف
الـنهــار اشعـر بـأنـي اصبـحت
اكــثـــــر حـــــريـــــة، مـــــا يـــنغـــص
حـياتـي هو القـتل العشـوائي
للمواطنني وكثرة الضحايا.
يـنقـصـنــا األمــان ويـنقـصـنــا
الـنظـام واالهـتمـام بجــوانب
الــنـــظـــــافـــــة. مـــــا يــــــزعجــنــي
ويــثــيـــــرنـــي كل يـــــوم حـــــالـــــة
الفساد التي انتشرت انتشار
النـار يف الهـشـيم وضحـيتهـا
املـواطن املـسكـني. يف مهنـتي
اجلـــــــــديـــــــــدة يـفـــــــــرض عـلـــي
تـنــظــيف مـــســــاحــــة كـبـيــــرة
مبفردي لـكن صاحب العمل
)مقـــاول الـتـنــظـيف( يـــوهـم
اجلهـــة املــســـؤولـــة بـــأن تـلك
املـــــســــــاحــــــة اقــتـــضـــت علـــيه
اسـتخـــدام اربعـــة او خـمــســـة
عمـال فيقـبض اجـور اسمـاء
وهـــمـــيــــــــــة لـعـــمــــــــــال غـــيــــــــــر
مـوجـوديـن اصالً او بعـضـهم
يــسـتخــــدم العــــامل لـيـــوم أو

فـر من اخلدمة االلزامية يف
مــطـلع الـــســبعـيـنـــــات وبقـي
هــاربــاً لـفتــرة سـنني طــويلــة
لكـن الـنـظــام الـبــائــد اصــدر
قــراراً يف حـيـنه بـــالعفــو عـن
الهـاربني بشرط تطوعهم يف
صـنف قـوات احلــدود وهكـذا
ارغـمـت علـــى الـتـطـــوع كـنـت
اخــــرج مـن الـبـيـت وال اعــــود
اال بعـد مـضـي ثالثني يـومـاً
او اكثـر اليـوم اخـرج صبـاحـاً

اجــرة يـــوميــة قــدرهــا عـشــرة
آالف دينـار اوفر مـنها سـبعة
وثـالثـــــــــــة آالف اجـــــــــــور نـقـل
وسـكـــــائـــــر، ادخــن اكــثـــــر مــن
علـبـتـني يــومـيــاً، عـملـي اآلن
يف التـنظيف لـيس بـالسهل.
املقـــــاولـــــون يف هـــــذا اجملـــــال
يــــطـلــبـــــــون مــنـــــــا تــنــــظــيـف
مــســـاحــــات واسعـــة وعـملـنـــا
غير منظـور فالشوارع مليئة
بـــالـــوحـــول واالتـــربـــة مهـمـــا
بذلنـا من جهـود فأنهـا تبدو
غيـر مـثمـرة، ذلك مـا يقـوله
لـنــــا عـــــامل الـتـنــظــيف ابــــو
فــــاضل وهـــو مـــوالـيـــد 1952
وكـــــان احـــــد افـــــراد اجلــيــــش
ســــــــــرح مــــنـه حــــــــــالـه حــــــــــال
االخـرين، ويقـول لنـا كـذلك
بــــأنه غـيـــر نــــادم علـــى تــــركه
اجلــيـــــش بـعـــــــد ان ذاق مــنـه
االمـــرين ويــذكــر ايـضــاً بــأنه
قــد تـطــوع فـيه قــســـراً اذ انه

أحلم أن
أكون سائقاً

لسيارة رش
الشوارع

ضـيف هـــذه احللقــة احملــامـي فالح حــسـن
الربيعي

"نصيب زوجة األب"
س:املواطن من بغـداد يسأل عن حـصة زوجة األب من

تركة الزوج املتوفى والتي ليس لديها منه نسل.
ج: زوجة االب التي مـات عنها الزوج وليـس لديها منه

نسل حددها القانون بربع االرث.

الوكالة العامة
س:املواطـنة تـغريـد محمـد فتحي مـن مديـنة الـشعب
يف بـغداد تـسأل يف رسـالتهـا عن الفـترة احملـددة لنـفاذ

الوكالة العامة؟
ج:ليــس هنـــاك فتــرة محــددة لـنفــاذ الــوكــالــة العــامــة
وامنـا تسقط هـذه الوكالـة وال يعمل بها يف حـالة وفاة

احد الطرفني الوكيل أو املوكل.

اعادة احملاكمة
س: املـواطن عبـد اهلل دهام يـونس يف رسـالته يـسأل ان
كــان يحـق ملن حـكم عـليـه من قـبل محـكمــة مـختـصــة

بأعادة محاكمته ثانية.
ج: بــاالمكـان اعــادة محــاكمـة املـتهم الـذي حـكم عـليه
بــالــسجـن ولكـن وفق شــروط محــددة مـنهــا اكـتــشــاف
التـزويــر يف االوراق املقـدمــة لهـيئـة احملـكمــة او ظهـور

ادلة جديدة لصالح املتهم.

يعــــانـي مـنـتـــسـبــــو مخـتـبــــر
بـغـــــــداد املـــــــركـــــــزي الــتـــــــابـع
ــــــــــــوطـــــنـــــي لـلـــــمــــــــــــركــــــــــــز ال
للـمخـتبــرات االنـشـــائيــة يف
وزارة االعمـار واالسكــان من
تــــزايـــــد مخــــاطـــــر االبخــــرة
الكـيـمـيــاويــة الـنــاجـمــة عـن
استخدام احلوامـض املركزة
يف الفحــوصــات اخملـتـبــريــة
للــمـــــواد االنــــشـــــائــيـــــة بعـــــد
تــــــزايــــــد حــــــاالت االصــــــابــــــة
ـــــــــات اجملـــــــــاري ـــــــــالــــتـهـــــــــاب ب
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ــــــــدوام تـــتـهــــــــددهـــم تـلــك ال
االبـخــــــــرة الــكـــيـــمـــيــــــــاويــــــــة
اخلـــــطـــــــــرة بـــــطـــبـــيـعـــتـهـــــــــا
الـتــراكـمـيــة ممــا يــسـتــدعـي
معــــاجلــــة ســـــريعــــة وصــــرف
مخــصــصـــات خــطــــورة علـــى
االقل مـثلمـا هـو معمـول به
ـــــــــــر ـــــــــــاقــــي وزارات ودوائ يف ب

الدولة.
لفيف من منتسبي
مختبر بغداد املركزي.
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الـتنفـسيـة واالذن الــوسطـى
واعـــــراض احلــــســـــاســيـــــة يف
اجللــــد والعـني وذلـك لعـــدم
تــــــوفــــــر شــــــروط الــــــسالمــــــة
املهنـية والـصحيـة يف العمل
ومن اهمهـا مفرغـات الهواء
)الـهـــــــودات( وان الـقـفـــــــازات
والــكـــمــــــــامــــــــات ونـــــظــــــــارات
الــوقــايـــة ال تفـي بــاحلــاجــة
احلقيقيـة مثل املفرغات، إذ
يتـواجد يف اخملتبـر اكثر من
)25( مـوظفـاً طيلـة سـاعـات

ـ ـ ـ

األبخرة الكيمياوية هتدد موظفي
خمترب بغداد املركزي

يعانـي مرضى فقـر دم البحر
املتــوسط ) الـثالسيـميـا ( يف
نينـوى ومنذ سنتني من عدم
وجـــــــود دواء  الـــــــدسـفــيـــــــرال
 ( ( DESFERALذي
الفــائــدة الكـبيــرة لـلمــرضــى
الذين يحتـاجون إليه مرتني
أو ثالث مـــــرات خالل الـيــــوم
الواحد ، وكما هو معروف ان
الثالسيميا يؤدي إلى ترسب
مــــــادة احلــــــديــــــد يف جــــســــــد
املصــاب فيـؤثـر علـى فعــاليـة
أعـضـــائه احلـيــويــة كـــالقلـب
والكبـد والـكليـة التـي تصـاب
بـــالعجـــز ثـم الـتـــوقف جـــراء
هـــــذا الــتـــــرســب ، وهـــــو أمـــــر

املــستــوردة سهــواً تــارةً ، وتــارةً
ــــــــــــــوجــــــــــــــد تــقــــــــــــــول انــه ال ت
تـخـــــصـــيـــــصـــــــــات مـــــــــالـــيـــــــــة
السـتيــراده . علمـاً أن الـدواء
ضــــروري لــــوجــــود أكـثــــر مـن
)7000 ( مـــريــض ثالسـيـمـي
يف العــــراق ومــنهـم )980( يف
نـيـنــوى لــوحــدهــا . وبقـي ان
نعرف بان الدواء غير متوفر
يف السوق احملليـة وان حاجة
مــــرضــــى الــثالسـيـمـيــــا الــــى
الدسفـيرال سنويـا تصل الى
)180000( فـــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال .
رئيس جمعية
الثالسيميا يف نينوى

ـ ـ ـ

ـ ـ

يـــضــيف عــبــئــــــاً علــيه فـــــوق
عـبـئـه ألنه يف األصل يـتــزود
كـل أســـبــــــــــوعـــني او ثـالثــــــــــة
أســابيـع بقنـينـة دم يف األقل

.
وبـهــــــــذا فــــــــأن عــــــــدم اخــــــــذ
الــــدسفـيـــرال بــشـكل يـــومـي
يسبب ارتـفاع نسبـة احلديد
يف أجـــســـــاد أطفــــالـنــــا إلــــى
حـــدود عـــالـيـــة جــــدا ونحـن
مبفـردنا عاجـزون عن توفير
هــــذا العقـــار بعــــد ان تخلـت
ـــــــــــــــــــــر وزارة عــــــــن ذلـــــك دوائ
الصحـة الـتي تقـدم األعـذار
دائما بالقـول ان الدواء غير
مــدرج علــى قــائـمــة األدويــة

ـ

سبعة آالف مريض ثالسيمي بال دواء
الـكيلـو غـرام الـواحـد الـى امـريكــا من 3
دوالرات الـى 9 دوالرات مع فتـرة وصـوله
تـصل احيانـا الى )40( يـوماً، وهـذا سعر
طـبعــاً غـيــر مقـبــول ابــداً، بعـض الــدول
اجملـاورة تعيش على ما تأخذه من رسوم
وضــرائب علـى املـواطنـني غيـر ان اسعـار
ـــــى هـــــذه احلـــــدود الـــــشحــن ال تــــصل ال
خصوصاً الـشحنات ذات االوزان الكبيرة
مع فـتــرة وصــول ال تــزيـــد علــى )10-7(
ايام فلمصلحة من ترفع اسعار البريد.
اعـتقد ان هـذا غيـر مقبـول وقد خـرجت
اخلدمـة من معـناهـا لتصـبح )ضريـبة(،
اما الرسائل فان اجور طوابعها مرتفعة

وتصل إلى 500 دينار للطابع الواحد.
املواطن ابو ابراهيم املوصلي
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ولكني سأتكلم عن خدمة البريد
فــان دائـــرة البــريــد )بــريــد بغــداد، قــسم
الـتـبـــادل والـطـــرود( يقـــدم االن خـــدمـــة
الــــشحــن للــطــــرود الــــى جـمـيـع انحــــاء
العـالم ويـتم ذلك بـاالتفـاق مع شـركـات

بريد عاملية كبرى.
ان هـذا القسم من االقـسام االولـى التي
اعـادت نفسها بعـد سقوط النـظام، وبدأ
هــــذا القــسـم بــــالعـمـل وشحـن الــطـــرود
وبـــاالسعــار الـتـي كــانـت ســائــدة يف زمـن
)الــطـــاغـيـــة( وبــــدأت العـجلـــة تـــدور ثـم
حـدث تعـديل يف اسعـار الـشحن لـم يكن
تعــديالً بل زيــادة كـبيــرة جــداً وال اعــرف
ما هي املـعايير واملقاييس التي اعتمدت
يف هــذه الــزيـــادة حيـث إزدادمعــدل ثـمن

رسالة ورأي لبريد بغداد
شحن كيلو مواد بـ9 دوالرت والوصول بعد )40( يوماً!

لفـيف من سكنة القطاع 39 يف مـدينة الصدر بعثـوا برسالة
يـشكـون فـيهــا من تـذبـذب الـتيــار الكهـربــائي لــديهـم خالل
سـاعــة التـجهيـز بـالـطـاقــة الكهـربــائيـة الـتي تقــابلهــا سبع
سـاعـات قـطـع منـذ مــا يقــارب من الـثالثــة أشهـر وهـم علـى
هذا احلـال من دون بقية القطاعات ويدعون دائرة الكهرباء

الى حل مشكلتهم مع التيار الكهربائي.
عنهم
فاضل محسن عبد احلسن
من سكنة القطاع 39/ مدينة الصدر

قطاع 39 وتذبذب التيار
الكهربائي

لفـيف من اصحاب احملال الـتجارية ومن
سـكنــة منـطقــة النـبي يــونـس يف مــدينــة
املــوصـل ينــاشـــدون احلكــومــة ومحــافـظ
نـيـنـــوى تعــويــضهـم عـن اخلــســائــر الـتـي
طـــــالـــت احملالت والـــــدور الــــسـكــنــيـــــة يف
املـنطقـة نـتيجـة للعـمل االنتحـاري الـذي
استهـدف مـركـز الـشـرطـة بــاملنـطقـة يـوم
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يف مدينة نبي يونس

دعوة للتعويض 
م/اجابةعن خسائر

حتية طيبة...
نشـرت جريـدتكم بعـددها 612
ــــــــــــصـــــــــــــــــــــــادر يف 2006/3/2 ال
مــــوضــــوعــــًا بعـنــــوان )عـــشــــرة
احيــاء وعشـرة ايـام بال مـاء يف
مـنـــطقــــة الـــشــــورجــــة(.. نــــود

توضيح ما جاء فيه: -
ان احلصـة املائية الواصلة من
مـشـروع شــرق دجلـة الـى هـذه
املنــاطق قلـيلـة بــسبـب الكـدرة
العـــاليــة للـنهــر، وان ضخ املــاء

ـ ـ

معـــاجلـــة املـــوضـــوع معـــاجلـــة
جــــــــــــذريــــــــــــة بـعــــــــــــد وصــــــــــــول
الـــتخـــصــيـــصــــــات احلــــــالــيــــــة

الالزمة لذلك.
شـــــاكـــــريــن اهــتــمـــــامـكــم.. مع

التقدير
عادل حسوني
العرداوي
مدير قسم العالقات
واالعالم/امانة بغداد

متــت املــبــــــاشـــــــرة مبعــــــاجلــــــة
التخـسف احلــاصل يف احمللـة
505 زقـاق 75 ومبـسـاحـة 60– 
80 متــرًا وبعــد ان مت تكــسيــر
الـــشــــارع لــــوحــظ ان الــــزقــــاق
املـذكـور ربـط ملـسـافــة 20 متـرًا
قــبـل ثالث ســنـــــوات وحـــــالــيـــــًا
تبـذل فـرقنـا اآلليـة والـبشـريـة
جهـوداً استثنـائية وتـعمل على
سحـب املـيــــاه الــثقــيلــــة الـتـي
تظهـر بني فـترة واخـرى حلني

ســـوف يـتحــسـن حـــال اكـمـــال
مـشـــروع التــوسـيع اجلــاري يف
مــشــروع مــاء الــوثـبــة واملـــؤمل
اجنــــــــــــازه مــــــطـلـع الــــــصــــيـف

احلالي.
م/ اجابة

حتية طيبة...
نشـرت جريـدتكم بعـددها 603
الـــــــــــصـــــــــــــــــــادر يف 2006/2/16
مـــوضـــوعـــًا بعـنـــوان )مجـــاري
مـحـلـــــــة 505 زقـــــــاق 75( نـــــــود

توضيح ما جاء فيه: 

ـ


