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NEWS & REPORTS

يف احلدث احمللي

قانون املرور  86لسنة  2004هل حيل ازدحام الشوارع ام مير يف حياتنا مرور الكرام؟!
بغداد /عبد اللطيف الراشد
اثـار قـانـون املـــــــــرور رقم 86
لــسنــة  2004مــوجـــة من ردود
االفعال املـتباينـة اليت الختلو من
الطـرافة متاشي ًا مع املثل املعروف
(عـرب وين وطنبورة وين) لذلك
اسـتطـلعنـا آراء عــد ٍد من رجـال
املـرور والـسـواق واملـارة ومـدى
اسـتجــابـتهـم يف تـطـبـيق هــذا
القـانون اجلـديد والـذي يتـضمن
عقـوبــات للمخــالفني ،لــردعهم
وعدم تكرار خمالفاتهم.
شرطي املرور فاضل حسن سألناه
هل يـتم تطـبيق القـانون املـشار
اليه اجــاب :نتـمنــى ان يتعـاون
معنـا اصحـاب املـركبـات لتفـادي
العقـوبـات مـن خالل اللجـوء اىل
االجـراءات القـانـونيـة واليت هي
مـــوجـــودة يف كـل دول العـــامل
وخنـص بالـذكر سـواق املركـبات
الـكبرية مـثل (التـاتــا) ومصلحـة
نقل الــركــاب الــذي حتــولت اىل
ملكية فـردية لبعـض الناس اليت
هــي احـــــداهــم االســبـــــاب يف
االختنـاقات املروريـة احلاصلة يف
اغلب شوارع بغداد.
وتوجهنا بـالسؤال اىل رجل مرور
آخر وهو كـاظم ناصـر من قاطع
مرور الرصافة:

* هل بـاالمكان تـطبيق القـانون
بشكل عادل مع اجلميع.
ضحك (ابو جواد) ساخراً:
 كيف ميـكن تـطبـيق القـانـونوكل ســـائق سـيــارة حيـتــاج اىل
شـرطي مـرور مسلح بـدرع ضد
الــرصـــاص ليـحمـي نفـسـه من
تهديدات بعض السواق؟
امـا اصحـاب الـسيـارات القـدميـة

مـثـل (الفــــولكـــا ،الـبــيك اب،
املوسكوفيج) عربوا عن استيائهم
من الـقانـون وقال نـيابـة عنهم
ســـائـق (فكــس واكـن) (ركـــة):
القـانـون ال يــشمـلنــا حنن وانـا
بالذات سـيارتي (تعطل) يف اليوم
ثالث مـــرات كــيف اسـتــطــيع
تـطبـيق القـانــون يف مثل هـذه
احلالة.

فيـما علق سـائق آخر رفـض ذكر
امسه يقـود سيـارة مارسـيدس 18
راكـب قائالً( :عرب وين طنبورة
وين) يــا اخي الـشـوارع اغـلبهـا
مغلقـة ومطـوقـة امـا بـاالسالك
الــشــــائكـــة او بـــاحلـــواجـــز
الـكونكريتيـة كيف ميكن تطبيق
القانون؟ ان هذه الظواهر جتربك
على ان ختـالف فأرجـو ان توصل

اجمللس السياسي يتهم اجمللس االستشاري بالفشل

من مجمل مساحة ( )638180دومن ًا ومبشاركة  258حاصدة

حصاد  % 75من االراضي املزروعة باحلنطة والشعري يف الديوانية
الديوانية /املدى

تواصل زراعـة الديوانيـة جهودها
إلجناح مـوسم االستـزراع الصيفي
احلـالي ومحلـة احلصـاد للمـوسم
الـزراعي الشتـوي املاضـي املهندس
كـاظـم عبـادي آل عيـدان معـاون
مـدير زراعـة حمافظـة الديـوانية
يقــول :لقــد متيــزت حمــافـظــة
الديوانية بإحتالهلا مكان الصدارة
بني احملـافظـات يف انتـاج احلبـوب
كمـ ًا ونوعًا خالل السـنوات املاضية
وخـالل املوسـم اجلديـد تظـافرت
اجلهـود لتـذليـل الصعـوبـات ممـا
ساعد علـى تنفيذ محلـة ارشادية
واسعـــة لـلفالحـني واملـــزارعـني
وحـثهـم علـى اسـتخــدام البـذور
السليمة واملعفرة لتجنب االصابات

املـــرضـيـــة مبــــا يف ذلك بـــذور امــا حمصـول الــشعري فقــد بلغت واملـــزارعـني حـيـث مت تــــوزيع
الـشـركـات ومت زراعـة ( ) 335الف املـسـاحــات احملصــودة ( )%75من( )5000طـن من مســـاد اليــوريــا ومــا
دومن مـن االراضــي مبحــصــــول امجالي املساحة املزروعة ،وتساهم زال التوزيع مستمـراً .فيما تستعد
احلنطـة و ( )303آالف ( )180دومنًا يف هذه احلملة ( )258حاصدة منها املنـاطق الشلبية لزراعة ( )125الف
مبحـصـــول الـــشعـري يف عـمـــوم ( )213حــــاصـــــدة حملـيــــة و( )45دومن من الشلب تتـوزع يف الشامية
احملافظة لقد امـنت املديرية كافة حـاصـدة وافــدة من احملــافظـات وغمـاس والـصالحيـة واملهنـاويـة
والشنـافيـة ،حيـث نأمـل ان يكون
املـستلـزمات الـضروريـة لتنفـيذ االخرى.
زراعة هذه املـساحات وخـاصة ما امـا فيمـا خيص اخلطـة الصيفـية حلملـة استـزراع حمصـول الـشلب
يتعلق باالمسدة والبذور ومبيدات للمـوسم الزراعي احلـالي فأشار اىل هـــذا املـــوسـم اثـــر كـبـري علـــى
االدغــال لــزيــادة غلــة الــدومن انه متـت زراعــــة ( )3115دومنــــ ًا الفالحني واملزارعني مـن الناحية
الواحد ،واضاف بأن محلة احلصاد مبحـصــول القـطن الــذي ترتكـز االقتصـاديـة وعلـى البلـد ايضـاً..
والتـسـويـق حملصــولي احلـنطـة زراعته يف ناحيـة آل بدير و( )100مشريًا اىل انه يتوقع زراعة مساحة
والشعري قـد بوشر بتـنفيذها قبل الف دومن زرعــت مبحـــــاصــيل ( )13الـف دومن مبحــصـــول الـــذرة
اسبـوعني وبـالطـريقني اليـدوية خضرية صيفية متنوعة يف عموم الصفراء و( )12الف دومن مبحصول
الـذرة البـيضـاء خالل شهـر متـوز
وامليكـانيكية حيث بلـغت املساحة واقضية ونواحي احملافظة.
احملصـودة مـن حمصـول احلـنطـة وضمن اخلطـة الصيفية مت توزيع املقـبل بــاالضــافــة اىل حمــاصـيل
( )%71من امجالي املسـاحة املزروعة االمسـدة املقـررة علـى الـفالحني السمسم واملاش والدخن.

مبناقشة سيرة املتقدمني وباالقتراع السري

واسط ختتـــار حمافظها من بني  36مرشحــــًا

واسط  /جبار جباي
بـعد مـداوالت وجلسـات مغلقـة استـمرت عـلى
مدى أكثر من عشرة أيـام أصدر جملس حمافظة
واسط قرارًا عـني مبوجبه الـسيد حمـمد رحيم
رضا جعفـر عبـاس اجلشعمـي حمافـظًا لـواسط
خلفـًا للمحـافظ الـسابق القـاضي نعـمة سلـطان
باشا آغـا الذي أقالته سلطة االئتالف يف احملافظة
أواخر نيسان املاضي.
وقال الدكتـور عبد السالم الصفار رئيس جملس
حمافـظة واسط خالل املـراسيم اليت جـرت هلذا
الغرض أن هـذه العمليـة الدميقـراطيـة متت يف
ضـوء الصالحيات الـيت منحتها سـلطة االئتالف
جمللس احملافظـة مبوجب األمر رقم  71يف / 4 / 6
 200القــسـم الـثــانـي الفقــرة اخلــامــســة والـيت
خـولت جمــالس احملــافظـات صالحيـة تعـيني
احملافظ وبـذلك قمنا بهذه املهمـة كأول حمافظة
إال إننـا مل نعتمد التعيني املباشر بل مت فتح باب
الرتشيح لـكل من جيد يف نفسه الـرغبة والكفاءة
وله القـدرة الكـافيـة علـى تـولي هـذا املنـصب
وحــددنــا فرتة زمـنيــة معـينــة ومجلــة من

ال تقدم ( )49شخـصًا إلشغـال هذا
الضوابـط وفع ً
املنـصب أربعـة منهـم مل يكملـوا املـستمـسكـات
املطـلوبة وثالثة انسحبوا من الرتشيح ثم ختلف
ستـة عن احلضـور يف اجللسـة األوىل اليت طلبـها
اجمللـس للتعـريف بـاملـرشحـني ليـصبح العـدد
النهائي ( )36مرشحًا خضعـوا للمناقشة من قبل
أعضـاء اجمللـس وذلك ضمـن سيـاقـات معـينـة
اعتمـدنـاهـا منهـا الكفـاءة والنـزاهـة واألمـانـة
والقدرة على القيادة والقبول اجلماهريي وسواها
من الضوابط اليت نعتقد أنها ضرورية ومهمة يف
مـثل هكذا مـوضوع حتـى توصلنـا بعد ذلك إىل
اختـيار مخسـة مرشحـني يتم اختيـار الشخص
املطلوب منهم بطـريقة االقرتاع السري من قبل
أعضـاء اجملـلس وقـد فـاز بهـذا املنـصب الـسيـد
اجلشعمي بعد حصوله على ثلثي األصوات وذلك
طبقا ملا ورد يف األمر رقم ( )17الصادر عن سلطة
االئتالف.
وأكد رئيس جملس احملافظة أن مجيع املرشحني
كانت تنـطبق عليهم الـشروط والضـوابط وهم
عـراقيـون أصالء تتـوسم فيهـم كل اخلصـائص

اجليدة وهم أسهمـوا يف إرساء أسس الدميقراطية
مـن خالل مــشـــاركـتهـم بهـــذه املـمـــارســـة
الـدميقراطية الـيت يف ضوئها مت اختـيار حمافظ
واسط لـيتـوىل إدارة شـؤون احملــافظـة يف املـدة
الالحقة.
وقـد أدى السيد حمـافظ واسط اليمني الـقانوني
أمـام أعضـاء جملس احملـافظـة مؤكـدًا أنه سوف
يعـمل كل مـا يف وسعـه من أجل تـرسـيخ األمن
والقانون وحتقيق متطلبات املواطنني والنهوض
مبسـتوى األداء من أجل تقـديم أفضل اخلـدمات
هلم.
ومن اجلـديـر بـالـذكـر أن الـسيـد حممـد رضـا
اجلشـعمي هـو من مـواليـد الكـوت  1949خـريج
الكلـية العـسكريـة عام  1970بكـالوريـوس علوم
عسكـرية قائد فـرقة يف اجليش العـراقي السابق
مـستقل وأسر يف احلـرب العراقيـة اإليرانـية ثم
أحيل علـى التقـاعـد بعـد عـودته من األسـر...
شيخ عموم عشائر اجلشعم يف العراق تتبعـــــــــه
( )65عشرية يـربو عـدد نفوسهـا عــــلى ( )150ألف
نسمة تتوزع على عموم احملافظات العراقية...

الصحة تكشف عن وجود مئات الكيلوغرامات من املواد الغذائية
واملثلجات جمهولة املصدر
بغداد /حييى الشرع
اتلفـت وزارة الصحة كمـيات كبرية
مـن املواد الغـذائيـة غري الصـاحلة
لالستهالك البشري.
وقـال الدكـتور عـماد الـدين عـبد
اهلادي النقاش مـدير قسم الرقابة
الـصحيـة ان املـواد اليت مت اتالفهـا
هـي لـلفـرتة احملــصـــورة مـن 2/1

البصريون يناقشون األوضاع األمنية واخلدمية يف حمافظتهم
ومؤسساتهم الصحية تشكو قلة األدوية
البصرة/عبد احلسني الغراوي
دعــا املشـاركـون يف املـؤمتـر األمين
حملافـظة البـصرة األسبـوع املاضي
الـذي حضرته األحـزاب السيـاسية
والـديـنيـة والـوطـنيــة ووجهـاء
اجملتمع املـدني وشيـوخ العشـائر يف
البصـرة إىل ضرورة مسـاعدة قوات
الـشـرطــة لقيـامهـا بــواجبـاتهـا
الـوطـنيـة لتـثبـيت دعـائـم األمن
واالسـتقــرار يف احملــافـظــة الـيت
وصفوهـا باملدينـة األكثر استقرارًا
مـن احملافـظات األخـرى ،وطالـبوا
املسـاعـدة يف كـشف اجلـرميـة قبل
وقوعها.
من جـانب آخر ناشد العميد حممد
كاظم أمحد قـائد قوات الشرطة يف
الـبصـرة الـذي حتـدث يف املـؤمتـر -
شيـوخ العشـائر للـمساعـدة يف احلد
من جرائم التسليـب والسرقة على
الطـرق اخلارجـية وداخل املـدينة
ومحاية املواطنني وممتلكاتهم.
يف حني طالب بعض رؤساء العشائر
بإعـادة اجلنود وضبـاط الصف من
اجليـش الـســابق لغـرض تعـزيـز

حـاالت األمن مـن خالل استـثمـار
قدراتهم القتـالية  ،كمـا اكدوا على
اهمية حل مشكلة انقطاع الكهرباء
وشحــة امليـاه وخـدمـات اجملـاري
وتــوفري فـرص عـمل للعـاطـلني،
واعـطاء صالحـيات اوسع لـرؤساء
الـــدوائـــر لـتجـــاوز مـثل هـــذه
السلبيات.
من جـانب آخـر طـالب عـدد من
املـتحــدثـني بـتــشكـيل أجهــزة
خمابراتية جديدة جلمع املعلومات
عن الوافـدين من خارج احملـافظة،
مقـرتحني تقـسـيم احملــافظـة إىل
عدة قـواطع أمنيـة وغلـق احلدود
مـع الدول اجملـاورة حلني استـقرار
الــوضع األمين يف الـبصـرة يف ظل
احلكومة اجلديـدة اليت أيد إقامتها
أغلب املشاركني يف املؤمتر.
ودعا عـدد منهـم إىل أهميـة إعادة
مـديرية اإلقامة يف البصرة ملراقبة
الوافدين اليها من خارج العراق.
انتقادات صريحة
عـلى صعيـد متصل أصـدر اجمللس
السـياسـي يف البصـرة بيـانًا طـالب

فـيه حل اجمللــس االستـشــاري يف
ال إيـاه فشله يف أداء
احملـافظـة حمم ً
وظيـفته وتــشبـث أعضــائه بكل
وسيلة بـالكراسي مسـتخدمني كما
وصفه البيان أالعيب ال تنطلي على
البسطاء من الشعب.
وجاء يف البيـان أن اجمللس السياسي
للقـوى الدينية والوطنية عمل من
أجل إصالح الوضع بشـتى الوسائل
حتــى وصلت إىل طـريق مـسـدود
داعـيًا اجلمـاهري إىل ممارسـة حقها
وواجبهـا يف اخلـروج بـتظـاهـرات
سلميـة واالعتصـام للمطـالبة حبل
اجمللس االستشاري احلالي وتشكيل
جملـس بــديل يلـيب طمـوحـاتهـا
وآمـاهلا وكـذلك اىل اختيـار حمافظ
جـديـد وأوضـح البيـان أن اجملـلس
االستـشــاري ابـتعــد عـن مهــامه
الــوطـنـيــة واإلداريــة خلــدمــة
املـواطنني ومل يقدم أعضـاؤه شيئا
يستحق العلـى املسـتوى األمين وال
االقتصادي وال اخلدمي.
ونـاشد اجمللـس السيـاسي يف خـتام
بيـانه مجيع األحـزاب السـياسـية

والـديـنيـة والـوطـنيـة وخمـتلف
الشـرائـح االجتمـاعيـة أن تـنهض
مبـسـؤولـيتهـا الـوطـنيـة يف هـذه
املـرحلـة احلـرجــة اليت ميـر بهـا
العـراق حيث يـستعيـد يف الثالثني
من حــزيــران اجلـــاري سيــادته
الوطنية.
تردي األوضاع الصحية
علـى صعيد آخـر تعاني املـؤسسات
الصحيـة ومراكز الرعـاية الصحية
واملستشفـيات يف البصـرة من شحة
دوائيــة خـطـرية تعـــرض حيــاة
املرضى للـخطر ،بينما األدوية بكل
أنــواعهـــا متــوفــرة يف الـشــوارع
واألسـواق الـبصـريـة عنـد بـاعـة
األرصفة ،كما إنها متوفرة كذلك يف
الـصيدليات بأسعـار مرتفعة جداً..
إن هــذه احلــالــة أوضـح أسبــابهــا
خلصّها الدكتور قصي عبد اللطيف
العـيداني ،مـدير الـرتبية الـصحية
يف دائرة صحة البصرة بقوله:
إن أغلب املـؤسـسـات الــصحيـة يف
البـصرة تعـرضت إىل أعمـال النهب
والسلب مبا يف ذلك مـذاخر األدوية
ومل يعــوض مــا ســرق حلــد اآلن
بـــإالضـــافـــة إىل أن زيـــادة عـــدد
املـراجعني أثـر علـى تفـاقم هـذه
الظاهرة اخلـطرية يف شحة األدوية،
ال عن أن الكـمية املـوجودة من
فض ً
اخلـزين احلـالي ال تـسـد احلـاجـة
واحـتيـاجـات املـرضــى وتفــشي
أمراض جـديدة ومراجعتهم ألكثر
من مؤسسة صحية.
وأكــد أن ضعـف ميـــزانيــة وزارة
الـصحـــة انعكــس علـــى وضعهــا
الــدوائي ألنه عــرقل من عـمليـة
الشـراء وتنفيـذ العقـود الدوائـية
علـمًا أن النظـام البائـد كان يفرض
عقــودًا مع شـركــات دوائيــة غري
رصينة (جتارية).

يف خطوة متيزت بها محافظة بابل

محذرة من احتوائها على مواد ضارة

ولغايـة  1/6من العـام احلالـي وقد
مشل االتالف انـواعـ ًا عـديـدة من
املـواد االستهالكيـة ومنهـا اللـحوم
حسبما مذكور يف القائمة التالية.
وقــالت الـوزارة ان سـبب االتالف
يعود لقدم املواد املنتجة وجمهولية
مـصـــادر بعــضهـــا عالوة علـــى
تـصنيعهـا دون الشـروط الصحـية

كالمي هـذا ،ان صـدور مثل هـذا
القــانــون ليــس يف حمله اآلن وال
ميـكن تـطبـيقـه بتـاتـ ًا يف هـذه
االيام.
سـألنا شاب ًا كـان يطالع فقرات من
قـانون املـرور اجلديـد ،حول رأيه
يف املـوضـوع؟ فـأجـاب :قـبل كل
شـيء اقـــول لـك ان القـــانـــون
(فربكـة) ال تنطلـي على املـواطن

وال خيـاف منها اصحـاب احلافالت
والسيـارات ألن الفوضى مـنتشرة
يف كل مكان .ال سيمـا االختناقات
املـروريـة ،وقلـة مفـارز شـرطـة
املـــــرور ،كل ذلـك حيـــــول دون
تطبيق مثل هذا القانون.
امرأة متوسـطة العمر وهي تروم
الـصعود يف سيـارة اجرة طـرحنا
عليها ذات السؤال فأجابت:

 (واهلل انتـو بـطــرانني ،احـنه)نـريـد قـانـون حلمـايـة االرواح،
وليس قـانونـ ًا حلمـاية الـشوارع
والسيارات.
املواطن ماجد فاضل زبون قال:
 اعـتقــد ان كل دعــوات املــرورمبـراعاة وتـطبيق هـذا القـانون
وعدم ارتكـاب املخالفـات ال تنفع
مع الــســــواق ألن اغلـبهـم غـري

متعـودين علـى النظـام حتـى يف
زمن النظـام املخلوع كـان اصحاب
الـسيارات يف ساحـة الطريان وباب
املعظم خيالفون القانون.
هل تريـد ان يتحول هـذا املنشور
اىل مـصبــاح سحــري بني لـيلــة
وضحاها وينفذ القانون؟
امــــا الغـــرامـــات الـيت وضعـت
يــستـطـيع ان يـــدفعهــا ســواق
احلواسم (بدون وجع كَلب) ألنهم
اثريـاء .الناس حـالي ًا تفكـر باملاء
والكهرباء واالمان فقط.
سائق سيارة (تاتـا) ال تتوفر فيها
ابــسط شــروط املتـانـة واالمـان
وضع عشرات الصـور لليلى علوي
ونانسي عجرم .اجاب عن سؤالنا:
 (واهلل ال ادفع العـشرة آالف ديناروال اتنــازل للقـانـون اجلـديـد.
وسيـارتي امجل من ليلـى علوي.
ميعود!)
خلـيل حــسني بــدر وهــو رجل
متقـاعـد يقـود سيـارة بـرازيلي
محراء من اهالي اليوسفية جممع
الوليد يقول:
 اعتقـد ان هذا القـانون سيـبقىحربًا علـى ورق وأواسي مديـرية
املـرور العـامـة بـإصـداره يف وقت
ميـر فـيه الـبلـد بـظـرف صـعب
وعصيب.

املعروفة.
من جهـة اخـرى قــال مصـدر يف
الـوزارة ان الـوزارة قـامـت حبملـة
مـوسعــة ملتـابعـة املـستـشفيـات
احلكــوميــة واالهليــة ومتـابعـة
االسـالـيب الـصحيـة يف معـاجلـة
الصرف الـصحي واتالف النفـايات
ووجهت حتذيراتها

منظمات إنسانية تسهم يف معاجلة شحة املياه بكلفة تزيد
على  1.380مليون دوالر
بابل/مكتب املدى
عايد حممد منصور
تسعى املالكـات اهلندسيـة والفنية
التابعة ملديـرية ماء حمافظة بابل
جــاهــدة ملعــاجلــة شحـــة امليــاه
الصـاحلة للـشرب اليت تعـاني منها
الكـثري مـن األحيـاء الـسكـنيـة يف
أقضية ونواحي احملافظة ..وتنفيذ
عدد من املشـاريع اجلديدة لشمول
املـــزيـــد مـن األحـيـــاء والقـــرى
السكنية خبدمات املاء..
حتديد أولويات العمل
وملعرفة املـزيد من التفاصيل اليت
تتعلق بهـذا الشـأن التقـت (املدى)
بـرئيس املهنـدسني السيـد سلمان
حسن كـاظم مديـر ماء احملـافظة
الذي قال:
ال شك أن هــذا القـطــاع احليــوي
واجه اخـتنـاقـات كـبرية يف عهـد
الـنظـام الـسـابق بـسـبب ظـروف
احلـــرب واحلـصـــار الـــذي كـــان
مفروضـ ًا على الـعراق علـى مدى
اثين عشـر عامًا أو ما يزيد ..األمر
الــذي أدى إىل تعـطيل الـكثـري من
مـشـاريع املـاء وانـدثـار شـبكـات
األنـابـيب بـسـبب عـدم إمكـانيـة
تــوفـري قــطع الغـيـــار ومعــدات

التشغيل اليت يعتمد معظمها على
التجارة اخلـارجية ..أضف إىل ذلك
أن معظم مضخـات املاء يف املشاريع
القــائمـة حــاليـ ًا يف طــريقهـا إىل
االضمـحالل بسـبب تقـادم الـزمن
علـيهــا حيـث فقــدت خــواصهــا
الفنيـة وما عـادت تؤدي وظـائفها
كما ينبغي.
وأضاف بأن أجهـزة املديرية قامت
بعد سقـوط النظام البـائد بإجراء
مـسـوحــات ميــدانيــة لتحـديـد
أولـــويـــات العـمل يف اسـتحـــداث
الـشبكـات القـدميـة اليت أصـبحت
غري مؤهلة للعمل بسبب الرتسبات
احلاصلـة فيهـا وصيـانة املـشاريع
القـائمـة ونصب جمـمعات وإنـشاء
مشـاريع حديثة لـشمول أكرب عدد
ممـكن مـن املنــاطق الــسكـنيــة
خبدمات املاء الصاحل للشرب.
ال العـمـل بهـــذا االجتـــاه
ومت فعـ ً
باالعتمـاد على مالكاتنا اهلندسية
والفـنـيـــة وبعـض املـنـظـمـــات
اإلنـسانيـة حيث باشـرنا بصيـانة
املـشــاريع القـدميــة وجتهيـزهـا
باملضخات احلديثة لزيادة طاقاتها
التـشـغيـليــة واسـتبــدال بعـض
األنابيب التالفـة بكلفة  140مليون
دينار.

تفادي انقطاع الكهرباء
كمــا مت جتهيـز العـدد األكـرب من
املـشــاريع واجملـمعــات مبــولــدات
الكهربـاء لتفادي مـشكلة انـقطاع
التيـار الكهربـائي املسـتمر ومـنها
مشـاريع احللة القـدمية والـطيارة
وأبـو خستاوي واملـسيب واحلصني
وجمـمعــات عــوضـي والعـتـــايج
واألقـصــى يف قــريــة الـنخـيلــة
واملشـروع واحلصـوة واملــدحتيـة
وبـابل اآلثـارية ومـطلك الظـاهر
والسـورة وخفـاجـة والغـضينـات

كري اإلنسـانية بتنفيذ مشروع ماء
عويف الذي تبلغ طـاقته التشغيلية
 100مــرت مــكعــب يف الــــســـــاعـــــة
وسيـتم نـصـب جممـعني لـلمــاء
بطـاقة  200مـرت مكعب يف السـاعة
لـكل جمـمع يف نـــاحـيـيت اإلمـــام
والقـاسم وبكلفـة مليون و 400ألف
دوالر.
كـمــا أسهـمـت مـنـظـمــة CHF
بنـصـب أربعــة جمـمعــات لـلمــاء
بـطاقـة  50مرت مكعـب يف السـاعة
لكـل جممع ضمن منـاطق العلقمي
وسوق دوهان يف ناحية الكفل وأبو
شلب والصـياحية يف نـاحية النيل
ومـد شبكـات أنـابيب حـديثـة يف
وتتواصل عمليات جتهيز املشاريع قـريـة محـزة الــدلي والـبكــرلي
وأحـياء أخـرى متفـرقة يف مـركز
املتبقية تباعاً.
وأشــار إىل أن شــركــة سـيـمـيك مدينة احللة.
البولندية أسهمت بتنفيذ مشروع كما مت ختـصيص مبلغ  900مليون
ماء طفـيل يف ناحـية الـكفل الذي دينـار الستبـدال شبكات األنـابيب
تبلغ طاقـته التصميـمية  200مرت القـدميـة ومــد شبكـات حـديثـة
مـكعب يف الساعـة وبكلفة  500ألف بـطول  98كـيلو مـرتًا ضمن أحـياء
دوالر ويــسـتفـيــد مـنه  200ألف كـريـطعـة والـثيلـة والعـسكـري
مــواطـن وجممـعي مــاء الـطالئع واملهنـدسـني والبكـرلي يف مـركـز
ويـرنون بـطاقـة  50مرت مكعب يف مـدينـة احللـة ضمن خـطة الـعام
الـسـاعـة لكل جمـمع وبكلفـة  480احلالي .2004
تصوير/عمار الزبيدي
ألف دوالر ..فيمـا أسهمت منـظمة

