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كلنـا متفـقون تـقريـبًا، عـدا من لـيس
االمـر يف صـاحلـهم بـالـطـبع، علـى ان
الـدميقراطية هـي النظام االمثل الدارة
البـالد وان االنتخـابــات هي الــوسيلـة
االفضل الحـقاق احلق وحـسم امللـتبس

من االمور لصاحل املصلحة العامة.
لكـن من الـذي يقـرر ان احلق هـو هـذا
وليـس ذاك، وان املصلحـة العـامـة  هي

فعاًل ما يقره الناخبون؟
الـنــاخـبــون، بــالـطـبع، اذا كــانــوا
دميقـــراطـيــني حقـــًا يف تـفكـريهـم
وممـارستهم اليومية، وكـانوا قد عاشوا
اجـواء الــدميقــراطيــة بتقــاليـدهـا
االنتـخابيـة وثقافـتها احلـرة  ودروسها
املــستخـلصـة، وكـان انـتمــاؤهم االول
للـوطـن وليـس للطـائفـة او احلـزب او

العشرية او الذات.
فهل حنن، الـشعب العـراقي، علـى هـذا
املـستـوى مـن االهليـة الفعليـة، ولـيس
التفاخـرية، كي جتـيء اختياراتـنا يوم
االنتخابـات صائبة ومتـفقة مع الصاحل
العام، مع افرتاض انها ستكون انتخابات
نظـيفة مئـة باملـئة من دون تـزوير او
تالعب او تـأثري بـأي شكل من االشـكال
املعـروفـة وغري املعـروفـة يف مثل هـذه

االحوال؟
اذا نـظــرنــا اىل االمــر مـن النـــاحيــة
الـسايكلـولوجيـة، سنجد ان العـراقيني
خارجون لتوهم من حوالي نصف قرن
مـن احلكم الـدكتـاتوري الـعسكـري ثم
الفـردي االرهابـي املتسـم بإبـادة الرأي
اآلخــر واالعــدام بــالـشـبهــة وتــألـيه
الطاغيـة والغاء الشخصـية الفردية. أي
ان اغلـب الذين سيذهبـون اىل انتخابات
عـام 2005 مل يتسّن هلم الوقت الكايف وال
تـوفـر هلم العـالج الشــايف للتخلـص من
أثـــار عمـليــة )غــسل( الــدمـــاغ اليت
تعــرضت هلــا عقـوهلـم ومفـاهـيمـهم
االخالقـية ومعايريهم اخلـاصة باحلكم
على االمـور على مـدى مخس وثالثني
سنـة قـادرة بـالتـأكيـد علـى تنـظيف
الرؤوس من جمساتها السليمة بالصيغة
اليت كـان ينـظف بهـا  الـنظـام البـعثي
الـسجــون من العـراقـيني والعـراقيـات

الشرفاء.
وبالتـالي، فان العـراقيني، من النـاحية
االجـتمــاعيـة، مل جيــدوا )راعيــًا( هلم
حبكم الغريـزة، بعد انهيـار نظام حزب
الـبعث وسقوط الطاغيـة، سوى القبيلة
او احلـوزة الدينية او هذا احلزب او ذاك
الـتيــار بكل رمــوزه القيـاديــة وليـس
بافكاره السيـاسية او الدينيـة النظرية
الـيت مل يـتــوفــر هلـم الــوقـت، بـفعل
االحداث الساخنة املتواصلة منذ انهيار
النظـام السـابق، للـتفكري بهـا والتحقق
من صـوابيـتها لـإلميان بهـا، اما انـصار
ذاك النظام الفعليون، فانهم قطيع فقد
الــراعي بـالـفعل، وليـست لــديهم ايـة
فكرة واضحـة عن مستقبلهـم السياسي
سوى فكـرة احلنني اىل املاضي الـبائد او
التـشـبث مبحـاوالت اسرتجــاعه حتـى

يدحرهم اليأس.
وهكـذا، فان الـشعب العـراقي، عـدا قلة
واعـيـــة وأولــئك الـــذيـن ال حيق هلـم
االنـتخــاب بــالـطـبع، سـتحـكمـهم، يف
اخـتيـــارهم ملـمثـليـهم الـنيــابـيني،
انـتمـاءاتهـم الطــائفيـة واملــرجعيـة
والعـشائـرية والـعائليـة والنفعـية. ولن
تكون اختيـاراتهم، بالتـالي، يف ظروفنا
االستثنـائية املـضطربـة هذه، ملـصلحة

املواطن او للصاحل العام، بأية حال.
ومـا نداء صحـيفة )املـدى( اىل االحزاب
والقــوى والــشخــصيــات الــوطـنيــة
لتـزويـدهـا مبلفـات معلـومــات عنهـا
لـنشـرهـا وتنـويـر املـواطنني بهـا قبل
االنتخـابـات اال حمـاولـة اسـتبـاقيـة او
تـداركيـة نـبيلـة ملـنع حصـول كـارثـة
سـيـــاسـيـــة حتـــرف بـــالـتجـــربـــة
الـدميقـراطيـة النـاشئـة عـن مسـارهـا

السليم.
ويـنبـغي لكـافـة االحـزاب واملنـظمـات
املهـنيـة والـصحـافـة ووســائل االعالم
العراقية احلـريصة على الـدميقراطية
واملصـلحة الوطـنية العليـا ان تبادر هي
االخـرى وتـسـاهـم بكل جــٍد وشعـور
باملـسؤولـية الـوطنـية يف هـذه احلمـلة
الـتنـويـريــة لتعــريف املـواطـنني يف
خمـتلف املــدن واالريــاف والـتجـمعــات
البشريـة املختلفة بنشاطـاتها وبراجمها
السياسية وشخصياتها املؤهلة للرتشيح،
بـصدق ومـوضوعـية، وترتك هلـم، بعد
ذاك، حرية االختيـار من خالل عملية
انتخـابية مـنضبطـة ومرصـودة حمليًا

ودوليًا على خمتلف املستويات.

يف احلقيقة والواقع

هل ينتخب العراقيون
ممثليهم الوطنيني حقًا 

وهم بهذه احلال؟!

.

عادل العامل

بغداد / ستار احلسيين
تظاهـر عدة آالف من املواطنـني الذين نظمتهم
رابطـة السـجناء الـسياسـيني امام مـبنى االدارة
االمريكيـة وقصـر املؤمتـرات مطـالبني بـطرد
االرهـابيني األجانب وإيقاف العمـليات اإلرهابية

اليت حتدث يف البالد.
ورفع املتـظـاهــرون شعـارات تـطــالب بـطـرد
البعثيـني من دوائر الـدولة وخـاصة املـوظفني
الـذين اعيدوا بقـرار اعادة املفصـولني البعثيني

ورد اعتبار املفصولني السياسيني اآلخرين.
مـن جانب آخـر طالـبت الرابـطة عرب الـالفتات
املرفـوعة قـوات االئتالف واحلكـومة اجلـديدة
بصرف حقـوق الشهداء والسجنـاء السياسيني يف
زمـن النظام املباد وكل املتـضررين من العمليات

االرهابية.

بغداد / طالب املاس الياس
قررت وزارة الرتبيـة إعادة العمل
بـنظـام حتـسني املعـدل لـطلبـة
الــدراســة اإلعــــــداديـــة للعــام

الدراسي 2004 - 2005.
ذكر ذلك مدير عام التعليم العام
يف الـوزارة الدكـتور جميـد صادق
العالف لـ )املدى( وقال لقد قامت
جلنة مشرتكة من وزارتي الرتبية
والـتعليم العـالي والبحـث العلمي
دائــرة الــدراســات والـتخـطيـط
واملـتابـعة لـدراسة واقـرار اعادة
العمل بـنظـام حتـسني معــدهلم
ومـــــــواصلــــــة دراســـتهــم يف
الـتخـصـصـــات اليت يـــرغبــون
فـيها.وأضـاف الدكـتور العالف ان
الـوزارة حددت شـروط وضوابط
التقـديـم لتحـسني املعـدل واليت
تقضي بأن يرشح الطالب للقبول

إعادة العمل بنظام حتسني
املعدل إبتداءًا من العام الدراسي

املقبل
بغداد / طارق اجلبوري

عقـــدت صـبـــاح امـــس الـلجـنـــة
التـحضرييـة للـتجمع الـوطين النـقاذ
االهـوار مـؤمتـرهــا التــأسيـس االول
حبضـور وزير الـثقافـة السـيد مفـيد
اجلـزائـري ووكـيلي الـوزارة وممـثلي
وزارات املوارد املائية والبيئة وعدد من
املـختـصـني وجممــوعـــة من اهـــالي

االهوار..
تعزيز االمن

وبـدأ املؤمتـر بكلـمة للـدكتـور حسن
اجلنـابـي عضـو اللجنـة التحـضرييـة
للـتجمـع بكلمـة استعـراض فيهـا مـا
تعـرضت اليه االهوار مـن مآس جراء
عـمليــات التجفـيف اليت اقــدم عليه
النـظام الـسابق وهـدف التجـمع الذي
يرتكـز علـى انقـاذ االهـوار من خالل
وضع الـــوزارات املعـنـيـــة للخـطـط
الالزمـــة وعلــى شـكل دعـم مــادي
ومعـنـــوي وفـــسح اجملـــال السهـــام
املعـنيني بـاختـاذ القـرارات املنـاسبـة

اليت نصف االهوار واهلها..
وقـال إن سياسـة وزارة املوارد املـائية
بـشكل خـاص واعالنهــا املتكـرر عن
التـزاماتهـا بانعـاش االهوار قـد اعاد
االمال إىل سكـانها ممـا يتطلب تـعزيز
هـذا االجتاه لـدى الوزارة لكـي ترتفع
إىل مستـوى املسؤوليـات الوطنيـة كما
إن جتمـعنــا هــذا يهــدف إىل اخــراج
قـضيـة انعـاش االهـوار من اطـارهـا
احلكـومي الـرمسي واملـؤسـسـاتي إىل
اطارها الوطين الشامل ليتفاعل معها
مفكـرو العـراق ومثقفـوه واملهتـمون
بالـبيئـة وكل الـذين يـهمهم احلـفاظ
علـى العـراق بطـبيعـة الـيت الفنـاهـا
فـعمـلنــا مكـمل لعـمل املــؤسـســات

احلكومية..
واضـاف بـان الـتجمع الـوطين النقـاذ
االهـوار الذي يعقد مؤمتـره التأسيس
اليــوم سينـظم بـرنــامج عمل واسع
وعلـمي مـؤكـدًا علـى اهـميـة انقـاذ

االهوار مما اصابها..
رأي اهالي االهوار

بعــد ذلك حتــدث عـــدد من أهـــالي

دعوة الوزارات املعنية بإعادة احلياة إىل االهوار 
بتنسيق سياساتها وإجراءاتها

عقد املؤمتر األول للتجمع الوطني إلنقاذ االهوار

والثقـافة واالشغـال والبلـديات لـعقد
عدة اجتماعات للتعاون العادة احلياة
هلــذه املنـطقـة وكـانـت مهمـة وزارة
الثقـافة انـشاء مـركز حبـوث ومتحف
بعرض اثـار االهوار العريقـة والبيئة

الفريدة من نوعها وهو عمل واسع.
استعـرض الدكـتور قحـطان املـدفعي
الــوضع اهلنــدسي والـبيـئي اخلـاص
مبـنقطـة االهـوار الـيت جيب اخـذهـا
بنظر االعتبـار عند انشاء أي مشروع

فيها.
اعادة احلياة لالهوار

وقـال جابـر اجلابـري: يغمرنـا الفرح
بـان يكــون للتـجمع الــوطين النقـاذ
االهوار هدفه النبيل وأن يعمل بنيات
صـادقة النقـاذ االهوار بـاهلهـا العراة
واحلفــاة مـع أن منـطـقتـهم زاخــرة
بـالثــروة النفـطيـة.. هــذه الصـورة
املأسـاوية هـذه احملنـة والكارثـة اليت
اصابـت املنطقـة واليت عـانت لعـقود
طويلة من الظلم واالضطهاد من قبل
النـظام الـسابق الـذي جعلهـا منـطقة
لتجـاربه يف القتل والتـدمري والـعقاب
اجلمـاعـي تتـطلـب معـاجلـة جـادة
وصــادقــة وأن تـسـتعجل اخلـطــوات
الـتنفيـذية النـقاذهـا وإعادة احلـياة

هلا..

خدمات ضرورية كـالصحة والكهرباء
واملاء واملدارس..

ثم حتــدث الـســادة حمــسن تــوفـيق
حمـسن من مجعـية عـدن سنعـود من
اهــوار البـصــرة وخلف جــاسـم من
العمـارة والـشيخ أمحـد فـرج اهلل من
البصـرة وسيد علي املـوسوي من هور
احلمــار واستعـرضـوا معـانـاة اهـالي
االهوار جـراء سياسات النـظام السابق
وطــالبـوا بــالعـمل النعـاش االهـوار

واعادتها للحياة إناسًا وثروة وبيئة.
تضافر اجلهود

وحتـــدثـت الـــدكـتـــورة مـيــســـون
الدملوجي وكيل وزارة الثقافة فقالت
ليــس من الــسهل أن احــدث بـــاسم
الـوزارة بعد هـذه الكلـمات الـبسيـطة
واليت حتـمل كل املـشـاعــر النـبيلـة
املليئـة بالـعواطف ولكن اعـادة احلياة
لالهـوار ال تـتحقق بـشكل جمـزء بل
تـتــطلـب تـضــافـــر جهــود وزارات
ومــؤسـســات حكــوميــة ومــدنيــة
ففسيفـساء وادي الرافـدين املمتد من
جبـاله من كردسـتان حتـى سهوله يف
الـبصــرة ال تكتـمل بغري املــسطحـات
املائية اليت تعرضت جلرمية جتفيفها
وقـد بـادرت وزارات املـوارد املــائيـة
والزراعـة والصحـة والبيئـة والنفط

األهوار الـذين أعطـوا األولويـة ألنهم
أصحـاب القضيـة فتحـدث أواًل السـيد
أبــو عبـاس مـن قضــاء اجلبـايـش يف
الناصرية فقال: من قلب االهوار اثين
علــى هــذا الـتجـمع الــذي يهــدف إىل
االسهـام يف رفع الظلـم عن اهلور واهله
الذين تعـرضوا إىل عمليـات التجفيف
من قبل النظام السابق وإنشاء السدود
ملنع وصول املـياه هلا ممـا سبب بقطع
ارزاقهـم واضــطــــرارهــم هلجــــرة
منطقتهم خاصة إذا علمنا ما اصابهم
من عمليات قتل وعنف واليوم فكلهم
مـتشـوقـون للعـودة إىل اراضـيهم اليت
تـركوها وإىل مـساكنهم كـرد اعتباري
وإنـسانـي وهذا يـتطلب تـوفري بعض
املستلـزمات مثل املـاء الصاحل للـشرب
والكهرباء واخلدمات الصحية وأن يتم
ختصيـص حصة مـائية لـالهوار لكي

تعود اليها احلياة..
وقال الفالح غازي اجلايد من البصرة
وهـو من اوائل العـائـدين إىل اهلـور يف
كــرمـــة علـي.. عــدت الرضـي الـيت
تـرعــرت فيهـا وقـمت بـامكــانيـات
بسيطـة لغرس النخـيل وشراء العلف
االخـضــر احليــواني وادعــو سكــان
االهوار إىل العـودة إىل ديارهم وبـعدها
لنضـغط باجتاه حتقيق مـا نريده من

املركـزي وفق جممـوعه اجلـديد
الـذي حيصـل عليه بعـد حتـسني
معـدله وال حيق للطالب املـطالبة
بــالرتشـيح وفق معـدله وال حيق
لـلطـالـب لتحــسني املعـدل وفق
القبـول املـركـزي ويعـترب العـام
الـدراسي سـنة تـأجيل وحيـتسب
ضمن الـسقف الـزمين للـدراسـة
ويعترب ترشيحه ملغيًا بعد جلب
كـتاب تـأييـد من الكلـية املقـبول
فـيهـــا للـمــديــريـــة العــامــة
للرتبـية.ودعا مديـر عام التعليم
العـام الطلبـة الراغبـني بتحسني
معــدهلـم خــرجيـي الــدراســة
االعـــداديـــــــــــــــــــــة لـلعـــام
الــدراسي 2003 - 2004 ملـراجعـة
املـديـريـة العـامـة لغـرض ملء
استـمارة التقـديم واالطالع على

الشروط.

بغداد / صائب ادهم
تنفـذ بلـديـة املـنصـور التـابعـة
المــانــة بغــداد محلــة واسعــة
لـصيـانـة حمطـات املـاء واجملـاري
وكـــذلك اسـتـبـــدال األنـــابـيـب

القدمية اخلاصة بهذه احملطات.
أعلـن ذلـك لـ )املــــدى( رئـيـــس
املهنــدسني عـلي لعـييب املـالـكي
مديـر بلدية املنصور مشريًا إىل أن
هـذه الـدائــرة تقــوم بتغـطيـة
اخلـدمــات املطلـوبـة حلـوالي 192
كـم2 يعيـش فيهـا مـا يقـارب من
600 الـف مــــــــــواطــــن وأوضـح إن
اخلـدمــات اليت تقـدمهـا دائـرته
تشـمل ايضًا تعبيد الطرق وإدامة
اجلـزرات الـوسـطيــة والتــشجري
واعمـــال النـظــافــة. وإن هــذه
األعمال تنفـذ مباشرة ومتول من

ميزانية امانة بغداد.

محالت واسعة لصيانة حمطات ماء
الشرب واجملاري يف غربي بغداد

وتطـرق رئيـس املهنـدسني علي
لعييب. إىل مـا تعرضت إليه بلدية
املـنـصــور مـن أعـمــال الــسلـب
والتـدمـري عنـد سقـوط الـنظـام
الـسـابق فـذكـر إن هـذه األعمـال
اإلجرامية قـد نالت من 30 - %50
مـن اآلليـات العـاملـة يف بلـديـة
املـنــصـــور. وذكــــر إنه قـــد مت
تـعويض معظم اخلـسائر وإصالح
املعطـوب منهـا بواسـطة كـوادرنا
الفـنيــة العــاملـة. وأشــار إىل أنه
تعـمل )51( كابسة بـرفع النفايات
من الشـوارع واألحيـاء يومـيًا مع
مـتابـعة إصالح كـسورات أنـابيب
ميـاه الشرب.ودعـا رئيس بلـدية
املـنـصـــور تقــديـم الــشكــاوى
والـبيانات عن أي عطل يف شبكيت
اجملاري وماء الشـرب يف مناطقهم

ملعاجلة هذه احلاالت أواًل بأول.

بغداد / املدى 
متـكن رجــال االطفــاء من أمخــاد حــريـق شب يف
املضخـة الثـامنـة حملطـة تعبئـة وقود حـي العامل
وادى إىل احرتاق احدى سيـارات املنفيست بـالكامل

واليت كانت تنتظر دورها للتزود بالوقود.
وقـال شهو عـيان إن سائـق دراجة ناريـة كان حيمل
خزانـًا انقلب قـرب املضخـة فانـطلقت شـرارة من
عــادم دراجته ممــا ادى إىل حصـول هـذا احلـريق،
مبينـًا أن صاحب السـيارة اليت احرتقت محل إدارة
احملطــة وعمـاهلـا مـســؤوليـة مـا أصــاب سيـارته
وطـالبهم بـالتعـويض. وأشـاد احـد منتـسيب قـوة
محايـة احملطة بدور رجال االطفاء الذين هرعوا يف
عصر يـوم احلادث إىل موقوع احملـطة حيث متكنت
)4( سيـارات لالطفـاء ورجـاهلـا من امخـاد احلـريق
ومـنعه من االنتـشار إىل بـاقي مضـخات وخـزانات
املضخة. يف الوقت الذي أخلت فيه القوة احملطة من

طوابري السيارات.
وامـتنع مـديــر احملطــة عن االدالء بــاي تصـريح
صـحفي حول احلـادث معلاًل ذلك بـالتعلـيمات وانه
مل يكن حـاضـرًا يف وقـت حصـول احلـريق، حـيث
طلب احـد مسؤوليـها من مندوب )املـدى( مراجعة
مقر شركـة توزيع املنتجات النفطـية للوقوف على
تفاصيل احلادث يف الوقت الـذي أكد فيه أن الشركة
استـدعـت عمــال احملطـة لـلتحـقيق مـعهم حـول

مالبسات احلادث.
وعزا حـصول احلريق إىل شرارة انطلقت من احدى

السيارات دون أن يتطرق جلراجة النارية.

حــريـــق 
يف حمطة حي العامل

بغداد / رياض القره غولي
اعـلنت وزارة الـزراعـة عن اجنـاز
مكـافحـة )71( الفـًا و)700( دومن
مـن بساتني النخيـل ضد حشرتي
احلمـرية والدوبـاس يف حمافـظات
بغــداد وديــاىل وكــربالء وبــابل

باستخدام الطائرات الزراعية.
28 يوم عمل متواصل

وقــال الــسيــد مـنتـظــر رديف
العـبيـدي مـديـر قـسم الـطريان
الزراعـي يف اهليئة الـعامة لـوقاية
املزروعات أن احلملة اليت بدأت يف
الـرابع عشـر من الشهـر املاضي يف

90 ساعةطريان تنجز مكافحة اكثر من )71( الف دومن من
بساتني النخيل

الطائرة الزراعية الثالثة يف طريقها للتأهيل

الشلب والذرة الصفراء.
وذكــر إنه مت فحـص الـطـائـرات
جويـًا للتأكـد من قابـلياتهـا على

الطريان وتنفيذ مهام املكافحة.
تدمري 23 طائرة زراعية

ونـوه بأن قـسم الطـريان الزراعي
تـأسس يف عـام 1948 وكـان ميتلك
)23( طــائــرة دمــرت )6( مـنهــا يف
احلـرب وما تالهـا وبقيـت حالـيًا
)17( طـائـرة ال تـصلح للـطريان أو
االستخدام النـتهاء عمـرها الفين
علمــًا ان صــــــــــــنعهـا يعـود إىل

عام 1976.
وأشـار إىل أن وزارة الزراعـة كانت
خططت ملكافحة )350( الف دومن
مـن بساتني النخـيل يف احملافظات
الــوسطـى واجلنـوبيـة لـكنهـا مل
تـتمكـن من حتقـيق ذلك بـسـبب
تـأخر حصـول املوافقـات االمنية
على استخدام الطائرات الزراعية
واعـتذار الشـركات االجنـبية عن
القـيام بـاملهـمة بـسبب الـظروف
الصعـبة مـبينـًا أهميـة مكـافحة
حشـرتـي احلمرية والـدوبـاس ملـا
تسـببه من خسـائر اقتـصادية يف
بسـاتني النخيل تصل إىل 50% من

االنتاج عند عدم مكافحتها.

حمــافظـة ديـاىل أواًل واسـتمـرت
لتـشمل ثالث حمــافظـات اخـرى
اجنـزت يف الثاني عـشر من الـشهر
اجلــــاري وخالل )90( ســــاعــــة

طريان.
واوضح إن االجهـــزة الفـنـيــة يف
قــسـم الـطــريان اوشكـت علـــى
االنتهاء من تأهيل واصالح طائرة
ثــالثــة سيجـري زجهـا يف الـعمل

قريبًا جدًا.
واضـــاف إن مهـــام الـطـــائـــرات
ستـسـتمـر يف املـستقـبل لتـشمل
مكـافحـة أجــزاء من املـسـاحـات
الـزراعيـة املخـصصـة حملصـولي

بغداد / سعدي السبع
وافقت شركـة التأمني العراقية علـى مشول املتقاعدين بدفع
مبالغ التأمـني عن احلياة وحوادث احلريـق والسرقة واملرض

واالصابة وغريها.
وقال الـسيد علي عـزيز العبيـدي رئيس اجلمـعية االنسـانية
للمتـقاعـدين انه سـيرتتب علـى املتـقاعـد دفع مبلـغ رمزي
شهريـًا قدره )100( دينـار مقابل ملـيون دينـار تدفع لعـائلة
املتقـاعد املتــــويف مشريًا إىل أن الـشركـة ستقوم كـذلك بدفع
مبـلغ )250( الف دينـار لـكل متقـاعـد عنـد املـرض واجـراء
العملـيات اجلراحية فـضاًل عن تعويضات مـالية عن احلوادث
الـيت يتعـرض هلــا املتقـاعـد وجمــاالت عمله وعـائلـته ومن

املشمولة بالتأمني.

مشول املتقاعدين بالتأمني على
احلياة واالصابة والسرقة

بغداد / املدى 
قامت املالكـات اهلندسيـة والفنية لـشركة االتـصاالت والربيد
باضـافة )5400( خط هـاتفي جديـد إىل بدالـة العلويـة ليبلغ

عدد اخلطوط اهلاتفية فيها )54400( الف خط هاتفي..
وقال مـعاون مـدير عـام الشـركة الـسيـد عبـد السالم عـبد
احلـسن. يف اطــار خطـة الـشـركـة بتــوسيع عــدد اخلطـوط
اهلـاتفيـة وتقـديم افضـل اخلدمـات للمـواطنني مت وجبـهود
استـثنائية اضافة أكثر من مخسة آالف خط إىل بدالة العلوية
مبـا يـتطلـبه ذلك من تـوفري املعـدات الـفنيـة من الكـيبالت
والكـابينـات كمـا مت اصالح 2000 خط هـاتفـي ضمن بـدالـة

املأمون بعد أن تعرضت لتخريب متعمد..
واضاف إنـنا نكرر نداءاتنا للمـواطنني للحفاظ على املمتلكات
العامـة واالخبار عن كل حالة ختريب ورصدها ليالقي هؤالء
عقابهم العادل وندعو اجملالس البلدية يف احملالت الخذ دورها

يف هذا اجملال..

توسيع شبكة بدالة العلوية

بغداد/املدى 
جتري وزارة املـوارد املائية مـباحثات مع دول اجلـوار )سوريا
وتركيـا وايران لبحث زيـادة حصة العـراق من املوارد املـائية

قريبًا.
وأن حصة العـراق من املياه يف نهري دجلـة والفرات قبل بناء
السدود يف تـركيا وسوريا كـانت ترتاوح وبني )27 و 30( مليار
م3 سنـويـًا واصبحـت ال تتجـاوز الـ )10( مليـارات بعـد اجنـاز
السدود أي ثلـث الكمية وبـالتالي اثـر ذلك على الـوضع املائي

على اجلانب الزراعي والبيئي يف العراق.
من جانب آخـر قامت منـظمات عاملـية ذات العالقة بـالبيئة
واملـياه كمنـظمة األمم املـتحدة للبـيئة واملنـظمة االمـريكية
للـتنمـية الـدوليـة والبنك الـدولي بـاعداد بـرامج لتـدريب
مالكـات الـوزارة علـى احـدث بــرامج التـدريب واالسـالـيب

للحفاظ على البيئة املائية.

العراق يدعو إىل زيادة حصته
من املياه

تظاهرة تدين العمليات
االرهابية يف بغداد

بغداد / صائب ادهم
اعلـن املهندس نهـاد قاسـم حممد
رئـيس قـسم املتـابعـة يف اهليئـة
العـامة للطـرق واجلسور الـتابعة
لوزارة االعمار واالسكان إن نسبة
االجناز املـتحققة اآلن يف مـشروع
طـريق املـرور الـسـريع بغـداد -
البصرة وصلت إىل حوالي )1000(
كـم مـن طـــــــــــــول الـطـــريق
البــالغ )1200( كم وإن املـسـافـة
املتبقية من الطريق وهي املقطع
الـذي يربـط مدن )الـديوانـية -
السمـاوة - الناصريـة( جيري فيه
العمل حاليًا بوترية عالية ويؤمل

أن ينجز قريبًا.
واشـار إىل قيــام اهليئـة بتـنفيـذ

اجناز 1000 كم من طريق املرور السريع اجلنوبي
افتتاح اربعة جسور الشهر احلالي ويف متوز املقبل

وافتتاح جـسر اجلباب يوم 14 من
الـشهر املقـبل وأشار إىل أن اهلـيئة
تعـاقدت مع عـدد من الشـركات
األوربية لـتنفيذ مـشاريع تتعلق
بتحسني سـالمة شبكـات الطرق
واجلسور يف العـراق عدا املـنطقة

الشمالية.

جسـر دياىل القـديم الـذي يؤمل
اجنـازه بتـاريخ االول من الـشهـر
املـقبل. وكــذلك تـنفيـذ جـسـر
املـسـيب الــذي سيـتم اجنـازه يف
اواخر شهر حـزيران احلالي. كما
سيتم افتتـاح جسر الـصويرة يف
العــشـــريـن مـن متـــوز املقـبل

.
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