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يف احلدث احمللي 

املثنى/عدنان سمير
ضـمـن خـطـــة وزارة الـتـــربـيـــة
بــاسـتـثـمــار طــاقــات الـطلـبــة
واســـــتــغــالل اوقـــــــــــــــاتــهـــــم يف
ــــــــة يف ــــــــة الـــــصـــيـفـــي الـعـــــطـل
مجـــــاالت تــنــمــي مـــــواهــبهــم
وتغـــــذي افـكـــــارهــم مبــنـــــاهج
ـــــواصل واســـــالــيــب مفــيـــــدة ت
مـديريـة النشـاط املدرسي يف
محــــافــظــــة املـثـنـــــى دوراتهــــا

الترويحية والتدريبية.
واوضح الــسـيـــد سعـيــد عـبــد
الـــواحـــد مـــديـــر الـــدائـــرة ان
البـرنـامج مـستمـر من خالل
ـــــذي ـــــركـــــز الــتــــــرويحــي ال امل
افـتــتح يف مــــدرســــة حلـيـمــــة
الــسعــديــة بــالــسـمــاوة حـيـث
يتـضمـن البـرنــامج ممـارسـة
الهـــــوايـــــات والــتـعلــيــم علـــــى
ــــــرســم، ــــــون )املـــــســــــرح، ال فــن
واخلــــــط، والــــــــــــزخــــــــــــرفــــــــــــة
ــــــوســـيقــــــى، ــــــة، وامل االسالمــي
واخلطابة( وقد هيأنا جميع

املستلزمات لهذه القنوات.
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  سبعة دنانير
72 وحــــدة يــــومـيــــاً )الـــــرابعــــة(

خمسة عشر ديناراً
ماتبقى ثالثون دينار

أي مبعنــى عنـد جتـاوز االرقـام
تـصـاعـديـاً سـتكـون بـسعـر )32

ديناراً( لبقية الوحدات

احلكومي
333.3 وحـــدة يـــومـيـــاً)االولـــى(

ديناران فقط
333.3 وحـدة يــوميــاً)الثــانيـة(

0.522 دينار
666.6 وحـدة يــوميــاً)الثــالثـة(

3.222 دنانير
0222 وحــدة يـــوميــاً )الــرابعــة(

4.222 دنانير
ماتبقى خسمة االف دينار

التجاري
12   وحدات )االولى( ديناران

12   وحــدات )الـثــانـيـــة( اربعــة
دنانير

12   وحدات )الـثالـثة( ثـمانـية
دنانير

02   وحدة )الرابعـة( اثنا عشر
ديناراً

52  وحـدة )اخلامـسة( عـشرون
ديناراً

ماتبقى خمسة وعشرون دينار

الصناعي
الــوحــدة الــواحـــدة )مخفـض(
ثـمــانـيــة دنــانـيــر وخـمــسـمــائــة

فلس.

الزراعي
الوحدة الواحدة خمسة دنانير

ديون متراكمة
اكــتـفــيــنـــــــا بـهـــــــذا الـقـــــــدر مــن
املـواطنـني وذهبنـا صـوب مـديـر
عــام كهــربــاء بغــداد الــرصــافــة
املهـنـــدس نــــافع عـبـــد الـــســـادة
ونقلنـا معـانـاة املـواطن واسعـار
قـــوائـم الـكهـــربـــاء الـتـي جـــاءت
مـع عـــــــدم اســـتـقـــــــرار الـــتـــيـــــــار
الـكهــــربــــائـي وان اســتقــــر فهــــو
اليــتجـــاوز بـــرنــــامج )3يف3( يف

احسن االحوال فأجاب.
ان عـــدد الـــوحـــدات املـصـــروفـــة
هـي التي حتـدد مـبلغ القـائمـة
ـــــــــوحـــــــــدات ـــــــــرة ال وان تـــــــسـعـــي
الكهـربــائيــة لم تـتغيــر اطالقـاً
هـذا اوالً.. وثانيـاً:- املواطن لم
يـــــدفع اجــــور الـكهــــربــــاء مـنــــذ
مــــــايقــــــارب الــــســنــتـــني ولهــــــذا
ظهرت قـيمة القـائمة الـواحدة
عـاليـة جـداً اضف الـى ذلك ان
لــــدى الكـثـيـــر ديـــونـــاً ســــابقـــة
ـــــــــــام ـــــــــــذلـــك جتــــمـعــــت اقــــي وب

)السنتني + الديون(.
وعلـى املـواطـن ان يعي مـسـالـة
واحــدة ان الــذي يـتجــاوز علــى
الـوحـدات سـيتفـاجـأ بـاالسعـار
بـحـــيـــث تـــــصـل )1222 وحــــــــدة
كهـربائـية( بسعـر 32 الف دينار
وكـــمــــــــا مــــــــوضـح يف اجلــــــــدول
املفــــصل )مــنـــــزلــي، حـكـــــومــي،

جتاري، صناعي، زراعي( 

املنزلي
52 وحــــــدة يــــــومــيــــــاً )االولــــــى(

دينار واحد
02وحــــدة يــــومـيــــاً )الـثــــانـيــــة(

اربعة دنانير
32 وحــــدة يــــومـيــــاً )الـثــــالـثــــة(
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ديــنـــــــار( ولـــــــدى مــــــــراجعـــــــاتــي
املــسـتـمـــرة الـــى دائـــرة كهـــربـــاء
الكـــرخ ابلغـــونـي بـــان يف ذمـتـي
)ديـــونـــاً ســـابقـــة( يف الــسـنـــوات
املـاضية وعـندما اثـبت لهم بان
القــوائـم )القــدميــة( مــدفــوعــة
لغاية 0223 جاءني الرد )بدون
نـقــــــــــاش ســــــــــدد مــــــــــاعـلــــيــك(
واالسـوف نقـطع الكهـربـاء دون

ان يوضحوا لي سبباً لذلك.
محل جتاري.. و10 ساعات

وكــانت لـلمــواطـن عبــد اجمليــد
عبـد هلل صـاحـب محل جتـاري
يف شـارع الـسعـدون مـشكلـة مع
قـــوائـم الـكهـــربـــاء حـني قـــال..
اغـلقــت احملل مـنــــذ الــتهـيـئــــة
للحـرب واالستعـدادت ملـواجهـة
عـــمـلـــيــــــــات الــــــسـلـــب والـــنـهـــب
املـتـــوقعــــة. ومع ظهـــور دوريـــات
الــــشـــــرطـــــة واملـــــرور يف شـــــوارع
بغـــداد بــــادرت بفــتح احملل مـن
جــــــديــــــد بــتـــــــاريخ 0223/6/05
ويعـــرف اجلـمـيـع انه التـــوجـــد
كهـــــربـــــاء بــــســبـــب العـــملــيـــــات
العـــسـكــــريــــة.. ولـكــن مع ذلـك
وصـلــتــنــي الـقـــــــائــمـــــــة مبــبـلـغ
ـــــــــنــــــــــــــــــــــــــار( )056.822 الـــف دي
فـــــوجــئــت بـــــذلـك ألن الــــسعـــــر
خيــالـي والاستـطـيع تـســديــده
السـيـمـــا وانـــا أفــتح احملل ملـــدة
التـــــزيــــــد علـــــى )12( ســـــاعـــــات
يـتخـللهــا قـطع مـبــرمج والـكل
يعـرفه )3يف3( وهـذا يـدل علـى
اني لـم امتتع بـالكهـربـاء سـوى
3 ســــــاعـــــــات فقــــط.. وأعلــم ان
احملالت التجارية لـديها اسعار
خـاصــة ومختلفــة عن املنـزليـة

ولكن ليس بهذا الشكل؟!

ـ ـ ـ

ـ ـ

الكهربـاء وجاءنا الـرد من احد
مـــســــؤولــيهـــــا علــــى ان )تـــــدفع
وإالّيقـطع( الـتيـــار الكهــربـــائي
كــيف نــــــدفع مــثل هـــــذا املــبـلغ
ونحـــن النقــــــــوى علـــــــى شـــــــراء
مبردة تقينا حر الصيف ولدي
مــــن االوالد )7( واعــــيــــــــش مـع

والدتي واخوتي االربعة؟!
أبو ظبي وقوائم الكهرباء

امـا املــواطن حـميـد نـاصــر من
سكـنـــة حـي القـــادسـيــــة محلـــة
631 زقــــــــاق 15 فـقــــــــال.. لـقــــــــد
تـــــــركـــت بـــيـــتـــي قـــبـل سـقـــــــوط
الـنــظــــام وســــافــــرت الــــى )ابــــو
ظــبــي( فـــبقــي الــبــيـــت مقـفال
ورجعت قبل شهرين الى بغداد
وقـــــد وصلـتـنـي قــــائـمــــة اجــــور
الـكهـــربـــاء مبـبـلغ )57222 الف

جتـــــولــت )املـــــدى( بــني االزقـــــة
والــشـــوارع ســـائلـني عـن قـــوائـم
الكهــربــاء ومـسـتفـســريـن عمــا
ـــــــــدار مـــن اجـهـــــــــزة يـــــضـــمـه ال
كـهربـائيـة بحيـث تغطي اقـسام

تلك القوائم..
)شر البلية مايضحك؟!(

املــواطن سجـاد شنـاوة 40 سنـة
عــــاطل عـن العـمل مــن سكـنـــة
مــديـنــة الـــشعلــة قــال ان )شــر
البلـية مـايضحـك( فأنـا اسكن
يف دار التتـوفــر  فيهــا )مبـردة(
ومع ذلـك وصلـتـنــــا قــــائـمــــة بـ
)73.642( ديــنـــــــاراً وال نـعـــــــرف

السبب؟
وتـســـاءل شنــاوة هـل الكهــربــاء
جتهــز لـنــا بــسعــر مـضـــاعف؟!
ـــــــــــرة ـــــــــــا دائ ومـع ذلـــك راجـعــــن
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ميسان/محمد احلمراني
لقـــد انـتهـــى شهـــر اب، الـــذي
قـــــــــال عـــنـه اغـلـــب احملـلـلـــني
الـسيـاسـيني بـانه كـان الـشهـر
االكثـر دمـويــة.. بعــد سقـوط
نـــظـــــام صـــــدام، حــيــث ازدادت
املــواجهــات املــسلحــة ووصـلت
احلــــروب الــــى غــــرف الـنــــوم..
فـــضــــــاقــت املــنــــــازل بــــــأهـلهــــــا
وارتـفعت االصـوات، لـيختـلط
صـداهـا مع حـركـة الـدبـابـات
واصوات الطـائرات.. انها ايام
مخـيفــة ولـكن مــا رأي سكــان
الـعمــارة بهـــا وكيـف ينـظــرون
الى املـواجهات املسلحة.. هذا
مـــــــانحــــــاول الـــتعـــــــرف علـــيه
ونـحـــن نـــتـجـــــــول يف شـــــــوارع

العمارة.

لغة السالح
احمد عبد اهلل.. معلم/اجاب
عـن هـــذا املـــوضـــوع مبـــا يلـي:
لقـــد اعـتـــدنـــا علـــى احلـــروب
واملـــــوت واصـــبحــت حــيـــــاتــنـــــا
جـــزءاً مـن عـــالـم مـغلق وكـنـــا
نــــامل بـــأنـتهــــاء حكـم صـــدام
الدكـتاتـوري، ان نتخـلص من
املـظــاهــر املــسلحــة، النهـــا لم
تعـــــد ذات فـــــائــــــدة لالنــــســـــان
ــــــد ان ــــــري الـعــــــراقــي، نـحــن ن
نعـيـــش مـثـل اغلـب الــبلــــدان
احملــيـــطــــــة بــنــــــا.. مــــــاالــــــذي
ـــــــــا؟.. وهـل اصـــبـح يـــنـقـــــصـــن
االنـــســـــان العــــراقــي اليجـيــــد
غير لـغة السالح؟ انهـا اسئلة
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علــــى تقــــدم الــبلــــد واحـتــــرام
االنسان فيه.

مستنقع االرهاب
امــا املـهنــدســة )اميــان نــوري(
فكـان رأيها يـتلخص مبـايلي:
االيام املاضـية عشنـا كأننا يف
شـبكـــة والكـثـيــر مـن الـنــســوة
جلــسـن يف بـيـــوتهـن وتـــوقفـت
اغلــب الـــــدوائـــــر يف مـــــديــنـــــة
العــمـــــارة وقــتل الـكــثــيـــــر مــن
االبـــــريـــــاء وهـــــدت مــنــــــازلهــم
والنعرف من هـو املسؤول عن
هــــــــــذا اخلــــــــــراب.. هـل هــــــــــو
االحــــــتــالل؟ ام اجملــــــــــــــامــــــيــع
املـسلحـة؟ انهــا اسئلـة تـبحث
عــن أجـــــابـــــات وحتــتـــــاج الـــــى
ــــــى معــــــارك حــــــوار ولــيــــس ال
شــــوارع.. انـنـي ادعــــو االخــــوة
املــسـلحـني واقــــول لهـم يجـب
ان تعــــرفــــوا بــــأن االســتعـمــــار
سـيذهب ولـكن املوتـى الميكن
ان نـعيــدهم الــى احليـاة مـرة

اخرى.
امــــا الـــسـيــــد سـمـيــــر عـبــــود/
ضــــابــط شــــرطــــة/ تـكلـم عـن
هذا املـوضوع بالرمـوز او حذر
فقـال: انـا اعتقـد بـان كل من
يحـمل بـنـــدقـيـــة )مجـــرم( ان
الــذين يـحملـون الـسالح االن
اليعـبـــرون عـن وجهـــات نـظـــر
اغلبـية اجملـتمع.. انهـم نسـبة
بـسـيطـة وهــذا يتـطلب مـنهم
ان يــنــتـهـجــــــوا نـهـجــــــا اخــــــر
ــــــة االخــــــريـــن لـكـــــســـب مـحـــب
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بـــــدأت تقـلقـنـي وانـــــا اعـيـــش
حـيــــاة تـــشــبه الـكــــابــــوس واال
مبــــاذا تفــســــر مقـتـل رجلٍ يف
الـســـوق اثنـــاء تبـضعــة واخــر
يقــتل النه يـــرتـــدي قـمـيـصـــا
اسـود.. انهـا مفـارقـات غـريبـة
نعــيــــشهـــــا ويجــب ان النغـفل
ــــــــرتـفـع عـــنـهــــــــا.. يـجـــب ان ت
ـــــــرفع االصــــــوات وتـــطــــــالــب ب
ــــــد ــــــى بـل ــــــات الــــــسـالم عـل راي

االنبياء و االولياء.
مــــواطـن اخــــر اســمه )جــــابــــر
خلف( وهو يعمل حالقاً لقد
اخـرج الكـرة من مـرماه اثـناء
ــــــــى انـه احلــــــــديـــث واكــــــــد عـل
يـتصـرف علـى ضـوء مــايفتـى
به من قـبل العلمـاء واملـراجع
ــــــا شعــب الـكــــــرام فقــــــال: انــن
مـــسلـم ولـــديـنــــا علـمـــاء وهـم
ميتلـكون الـشجاعـة واحلكـمة
ولــديهـم القــدرة علــى التـنبـؤ
بـــاملــســتقــبل واعــتقـــد بــــأنهـم
الميـكــن ان يقــبلــــوا بــــاهــــانــــة
االنـــســــان ولـكــنهـم يـنــظــــرون
بحـذر الى النهاية واليرغبون
مبقـتل انــســـان بـــرئ.. ونحـن
كـمــواطـنـني بـسـطــاء.. نـسـيــر
ـــــــار ـــــــا الــكـــب خـلـف مـــــــراجـعـــن
ــــــــــد عـلــــي ـــــــســــي ــــــــــادرة ال ومــــب
السيـستاني.. خيـر دليل على
ضــــــرورة االقــتــــــداء بـعلــمــــــاء
الـــديــن الكـبـــار لـيـنـيـــروا لـنـــا
ـــــــدروب املــــظـلـــمـــــــة.. نـحـــن ال
النـــريـــد املعـــارك النهـــا تـثـيـــر
الفـنت وتـــأتـي مبــــردود سلـبـي
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ويجب ان يعـرف الـبعض بـان
الـدولــة التتـوقف علـى مـقتل
ضـابط يف الشرطة والمبقتل
وزيــــر والبــــد ان تـبـنــــى دولــــة
عراقـية معاصـرة يف املستقبل
ــــــا مــن جــــــانــبــي.. ادعــــــوا وان
جــمـــيع الــــشــــــرفــــــاء ومحــبــي
الــوطن، ان يــرمــوا اسلـحتـهم
جـانبـا االن ويتجهـوا خلـوض
معــركـــة بنــاء العـــراق.. حتــى
اليــصـبـح بلــــدنــــا يف يــــوم مــــا
مــــــســـتـــنـقـعـــــــا لـالرهـــــــاب ثـــم
اضــاف: لقـد انـتهــى شهـر اب
بـعـــــــــد خـــــــــوض مـعـــــــــارك يف
مختلف انحاء البلد.. سقط
خـاللـهـــــــــــــا الـــكـــــثـــــيـــــــــــــر مـــــن
االشخـــــاص ولـكــن الــنــتــــــائج

بقيت على حالها.
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بغداد/ املدى
مــن اجل مـــــواكـبـــــة الـتــطـــــور يف
مـجـــــــــال تـقـــنـــيـــــــــات الـفـحـــــص
اخملتبري ملياه الشرب مت جتهيز
مخــتــبـــــرات دائـــــرة مـــــاء بغـــــداد
مبجـموعة من االجهزة املتطورة
الـتي تـسـتخــدم يف الفحــوصــات
الكـيميـاويـة والبـكتيـريـة اضـافـة

الجهزة الفحص الدقيق.
توفير البيانات

وقــــالـت الـــسـيـــــدة جلـنــــار عـبــــد
الصـاحـب الشـرقي رئـيسـة قـسم
اخملتبرات يف دائرة ماء بغداد ان
هذه االجهـزة احلديـثة املتـطورة
سيتـم نصبها قـريباً مع املـباشرة
بــدورات تــدريـبـيـــة مخـتلفــة وان
استخـدام هــذه التقـنيـات سـوف
يـوفـر بيـانــات مهمـة وحيـويـة يف
مجاالت البـيئة املـائية مـوضحة
انه وبـــــالـــتعـــــاون مع مــنـــظــمـــــة
الـيـــونــسـيف واحـــدى الــشـــركـــات
ـــــاشـــــرة ـــــة ســيــتــم املــب االجــنــبــي
ببــرنــامج تــدريـبي شـــامل لكــادر
مخـتبــرات مــاء بغـــداد يتـضـمن
احملــددات العــامليــة مليــاه الـشــرب
وطـرق وتقـنيــات سحب الـنمـاذج
والطـرق اخملتلفـة لتحليـل املياه
وتـقنيــات الفحص وطـرق كتـابـة
الـنـتـــائج مع تـطـبـيقــات عـملـيــة
لـطـــرق الفحـص اخملـتلفــة كـمــا
سيتـم دعوة ممثلني من اجلهات
ذات العالقـة لـلمـشـاركـة يف هـذا
ـــــامج مــثل وزارة الــبــيــئـــــة الــبـــــرن
ــــــات واالشغـــــال ـــــدي ووزارة والـــبل

ووزارة املوارد املائية.

ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

قراءة جديدة
اذاً اغلــب الــــــذيــن الـــتقـــتهــم
)املــــدى( يف هــــذا االسـتــطالع
اليحبـذون املـواجهـة املـسلحـة
ويـطـمحـــون الـــى بـنـــاء عـــراق
ـــــــســــــــــوده االمــــن ــــــــــد ي جــــــــــدي
والــطـمــــأنـيـنــــة ويـتـــــرفع عـن
ـــــــــة ـــــــشـخــــــصــــي املــــــصـــــــــالـح ال
واحلــزبيــة.. انه عــراق جمـيع
الطـوائف واالديـان.. بــانتهـاء
ايـام عصيـبة كـانت املـواجهات
العـــــسـكــــــريــــــة هــي الـــــســمــــــة
الــســـائـــدة فـيه.. البـــد مـن ان
جنـــــد قـــــراءة جـــــديـــــدة غــيـــــر
املواجهة املسلحة والتي كانت
تعـبـــر عـن وجهـــة نــظـــر فـئـــة

قليلة من اجملتمع.
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وحسني العزاوي(
وقـــال الــسـيـــد حـيـــدر مــسلـم
ــــــشــــــــرف الـفـــنـــي يف عـلـــي امل
النـشاط الريـاضي ان القسم
ـــــة ـــــدريــبــي افــتـــتح مـــــراكـــــز ت
صـــــيــفـــــيــــــــــــــة يف االلــعــــــــــــــاب
الــريـــاضيــة كــافـــة الستـثمــار
اوقات فـراغ الطلبـة، ومتارس
يف املـــركـــز الـتـــدريـبـي العـــاب
ــــــرة )كــــــرة الـقــــــدم، والــــطــــــائ
الـــشــــاطـئـيــــة، والـــشــطــــرجن،
والـريشـة، والـكشـافـة، وتـعليم
السبـاحة النهـرية( وبـاشراف
مــدربني اكفـاء، فـيمـا ميـارس
املــــركــــز الـثــــانـي يف مــــدرســــة
سومر للبنات العاب اجلمباز
الذي شهد عودة قاعة سومر
لـلجـمـبــــاز بعـــد غـيـــاب طـــال
ــــــة ومتــــــارس يف ــــــدة 16 ســن مل
املـــــركـــــز ايـــضـــــًا العـــــاب كـــــرة
الـــطـــــائـــــرة والــيـــــد والـــــسلـــــة
والـشـطــرجن ومحــاضــرات يف
الكـشــافــة والبـيئــة والـصحــة

املدرسية.
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واشار الـى ان معظم هـوايات
الـــطلـبـــــة تــتجـــــة الـــــى تـعلـم
فـنــــون الــــرسـم واملــــوســيقــــى
ويشارك يف القاء احملاضرات
والتدريب مـدرسني ومعلمني
ــــــانــني اخــتــــصــــــاصــيــني وفــن
لـــديهـم اخلـبـــرة كـــالفـنـــانـني
)فيصل جـابر، وعبـد الكاظم
حـــســــونـي، وحـــســني طعــمه،

ـ ـ

واضــاف لقــد بــدأت الــدورات
منـذ شهـريـن وتتــراوح اعمـار
الــطلـبـــة املــشـــاركـني مـن )7-
16( فـيمـــا بلغ عــدد الـطـلبــة
ـــــًا املـــــشـــــاركــني )006( طـــــالــب
ــــــد ــــــزاي ــــــة وهــم يف ت وطــــــالــب
مــــســتــمـــــر حــيــث نــتـــــوقع ان
ــــــــى )522( يـــــصـل الـعــــــــدد ال

طالب وطالبة.
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قوائم الكهرباء تخلق ارباكاً لدى العوائل

املواطنون يعدون ارتفاع اجور الكهرباء غري مربر.. واملسؤولون يدافعون عن اجراءاهتم
استطالع - كرمي جاسم

السوداني، متيم التميمي
بعد ان تنفس املواطن
الصعداء حني اخرج من
حساباته دفع مبالغ
طائلة عن اجور املاء
والكهرباء والهاتف
واجملاري وغيرها من
االجور التي كانت
تقصم راتبه الى
نصف او اكثر قامت
مديريات كهرباء بغداد
واحملافظات مؤخراً
بتوزيع )قوائم
الكهرباء( على
املواطنني الذين
فوجئوا بارقامها
كونهم لم يسبق لهم
ان رأوا مثل هذه
االرقام التي جتاوزت
)100( الف الدينار او اكثر
وان قلت فال تقل عن
)50( الف دينار
مستغربني من ذلك
وهم يتساءلون )اين
هي الكهرباء!!؟( والننا
ابناء هذا الوطن اجلريح
نرددها معهم اين هي
الكهرباء حتى تكون
هناك مثل هذه
القوائم!؟

أهالي العمارة.. كيف ينظرون الى املواجهات املسلحة؟

لرتتفع االصوات مطالبة باحلوار بدالً من معارك الشوارع
اذا مــــااحـــس بــــوجــــود مـــشـكلــــة
تخـص املياه خـاصة عنـد حدوث
كـسـورات نـتيجــة تقـادم الـشـبكـة
ـــــسحـــب العـكـــــســي ونــتـــيجـــــة ال
للمـياه يتم سـحب املياه الـثقيلة
)مياة اجملاري( مع املـاء الصالح

للشرب..
مراقبة مستمرة

وعلـى نفس الـسيـاق اكد مـصدر
ـــــى وجـــــود ــــــة عل يف وزارة الــبــيــئ
مـــراقبــة مـسـتمــرة علــى نـــوعيــة
ـــــاة الـــــشـــــرب ضــمــن حـــــدود مــي
محـــــافـــظـــــة بغـــــداد مــن كـــــوادر
الــوزارة يف مــديــريــة بـيئــة بغــداد
مـن خالل الـــزيـــارات املــسـتـمـــرة
ـــــاطق تـــــؤشـــــر تلـــــوثـــــاً الـــــى املــن
وخـصـــوصـــاً املـنـــاطق واالحـيـــاء
ــــــــة مـــثـل مـــنـــــطـقــــــــة ــــــشـعـــبـــي ال
احلـــسـيـنـيــــة ومــــديـنــــة الــصــــدر
والعـبـيــــدي والكـمـــالـيـــة وجــســـر

ديالى.
وقال: تعـتبر مـشكلة شحـة املياه
الـصــاحلــة للـشــرب الــواردة الــى
املـــــواطــنــني مــن املـــشـــــاكل الــتــي
يـــســــاهـم فــيهــــا املــــواطـنـني مـن
خالل جتـــاوزهـم علـــى الــشــبكـــة
ـــــــــابــــيــــب او ربـــــط بــكــــــســـــــــر االن
املضخـات وهـذا يـؤدي الـى تلـوث
ـــــاه نــتـــيجـــــة الــنـــضـــــوحـــــات املــي
احلـاصلـة مـن امليـاه اجلـوفيـة او
الصـرف الـصحي وتـتطلـب مثل
هـذه احلـاالت مفـاحتـة اجلهـات
ــــــرفع الـــتجـــــاوزات اخملــتـــصـــــة ل
وتــصلــيح الــشــبكــــة ومحـــاسـبـــة

املقصرين.
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واشـارت الـى ان قـسم اخملـتبـرات
قـام بــالعمل علـى زيـادة عـمليـات
الفحـص والكشوفـات وباالخص
للمـجمعـات املــائيـة املـنتـشـرة يف
ضــواحي بغــداد والبـالغ عـددهـا
اكـثـــرمـن اربعـني مجـمعـــاً تعـمل
كــمــــشـــــاريع تــــصفــيـــــة وتـعقــيــم
صغـيـــرة تــســـاعـــد يف احلـــد مـن
مـشكلـة شحــة امليـاه وخـاصـة يف
تلك املنـاطق املـوجـودة يف نهـايـة

الشبكة الرئيسية.
واضـافـت ان مسـؤولـيتنـا تتحـدد
بـــاجـــراء فحـــوصـــات ملـــواصفـــات
مــاء الـنهــر ومــاء الـشـــرب املنـتج
مـن مشـاريع املـاء البـالغ عـددهـا
ثمـانيـة اضـافـة الـى فحص املـاء
اجملهـــــز مـــن محـــطـــــات الــــضخ
واخلزانـات اخملتلفـة اضافـة الى
ماتقوم به اخملتبرات املوقعية يف
داخل كل مــشـــروع مـن مــشـــاريع
املـيــاة الـتـي تكــون مـســؤولــة عـن
مــــراقـبــــة عــملـيــــات الـتـــصفـيــــة
والتعقيـم يف كافـة مراحل انـتاج
املــــاء مـن الــنهــــر الــــى عــملـيــــات
ضخه يف شـبكـة املـاء الــرئيـسيـة
ومـايــرافقهــا من تــدقيق فـحص
الكـدرة والكلورين وغيرها كماان
ــــــاك فحـــــوصـــــات الــــشــبـكـــــة هــن
للــمـحالت )122-922( ملـــــديــنـــــة
بغــداد حـيـث يـتـم سحـب منــاذج
ـــــــــــدور واحملـالت مـــــن مـــــيـــــــــــاه ال
واملـــسـتـــشفـيــــات واملــــدارس وهـي
مـطابقـة للمواصـفات القيـاسية
املعتـمدة للمـاء املميـز.. وقسـمنا
مـسـتعــد الستـقبــال كل مــواطن
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دائـــــــــرة مــــــاء بغــــــــداد

اجهزة تقنية حديثة للفحوصات املختربية
ملـــــياه الرشب تنصب قريبــــــاً

النشاط املدرسي يف املثنى

ادخال 500 طالب وطالبة يف دورات تروحيية
بابل/ مكتب املدىوتدريبية خالل العطلة الصيفية

نــاحيــة االسـكنــدريــة مــدينــة
ــــــاعــيــــــة كــبــيــــــرة ضــمــن صــن
محــافظـة بـابل الـى اجلنـوب
من بغــداد تضـم اكبــر مجمع
صـنـــاعـي حـيــث يفـتـــرض ان
يـــشــمل الــتقـــدم الــصـنـــاعـي
اخلدمـات املقدمـة لسـاكنـيها
ـــــاء واالتـــصـــــاالت كـــــالــكهـــــرب
والـشــوارع والـثقــافــة الخ، اال
انـه العـكـــس اصـــاب املـــديـنـــة
ولــم يـــبق مــن اثـــــر للـــتقــــدم
الـصنـاعـي فيهـا سـوى حـيني
او مـنـطقـتـني قــامـت الــدولــة
ببنـائهمــا ملنتـسبـي الشـركـات
الـتـــابعـــة للــدولـــة..، وشهــدت
املـــديـنـــة يف الفـتـــرة االخـيـــرة
نــشـــاطـــاً ملحـــوظـــاً لـبلـــديـــة
االسـكـنـــدريـــة وهـــو مـــااكـــده
الــسـيـــد غـــازي عـبـــد املهـــدي
ـــــــديـــــــة فـــنـجـــــــان مـــــــديـــــــر بـل
ــــدريــــة حــيــث قــــال لـ االسـكــن
)املـــدى( ان الــتخــصـيــصـــات
املــاليـة خلـدمــات البلـديـة يف
اطـــار املــشـــروع الـــوطـنـي مـن
)اجل عـــراق انــظف واجـمل(
بـلغت 822 مليون ديـنار وهذا
ـــــى اعــمـــــال املــبـلغ مــــــوزع عل
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الكـســاء احــد الـشــوارع الــذي
ــــــاحلــي ــــــة ب يــــــربـــط املــــــديــن

العسكري
عناية خاصة

وعـن حـي الــشهـــداء قـــال انه
يعــانـي مـن تــدنـي اخلــدمــات
البلـديـة ونـسعـى الـى تقـدمي
املـزيـد ملـديـنتنـا حـيث يجـري
االن تبليط اجزاء من شوارع
هـــــذا احلــي وفــيــمــــــا يخـــص
الـعالقـــة مـع بقـيـــة الـــدوائـــر
ذكر الـسيـد غازي ان تـنسـيقاً
وتعــاونــاً طـيـبــاً اتـبعـنــا وكــان
مـن ثـمـــاره تقـــدمي خـــدمـــات

افضل نسبياً للمدينة.
نداء وعتاب

ــــــــديــــــــة ويـعـــتـــب مــــــــديــــــــر بـل
ــــى االعالم ــــدريــــة عل االسـكـن
ويقـــول الــصحـــافـــة تــتحــمل
جـــــزءاً مــن املــــســـــؤولــيـــــة يف
تـــوعـيـــة املـــواطـنـني بـضـــرورة
ـــتـعـــــــــــاون مـع الـــــــــــدوائـــــــــــر ال
ـــى اخلـــدمـيــــة واحلفــــاظ عل
ــــى ان املـــــال العــــام، واشــــار ال
احـــدى فـــوائـــد احلــملـــة هـــو
تـشغيل 452 عامالً، وحـرصنا
ان يكــون مـن كل عــائلــة فــرد

فيها.
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حـاليـاً وذلك لوجـود منظـمة
ـــســــانــيـــــة تقــــوم بــتــــوفــيــــر ان
اخلـــدمـــات الـبلـــديـــة ملـــديـنـــة
االسكندريـة كترقـيع الشوارع
والـتنـظـيف، وقـمنــا بــايقــاف
عـمل الـبلـــديـــة االمـــر الـــذي
ســاعــدنــا علــى تــوفـيــر مـبلغ
مـــــــــالـــي يــــصـل الـــــــــى )102(
ـــا مقـتـــرحـــاً ملـيـــون وقـــدمـن
الســـتـغـاللـه او تـخـــصـــيـــصـه
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الـتـنـظـيف وجتـمـيل املــديـنــة
ودفـن املـــسـتـنـقعـــات وزراعـــة
اجلـــــــــــزرات الـــــــــــوســــــطـــيـــــــــــة
واملـنتــزهــات وصـبغ االرصفــة
وتـأثـيث الـشـوارع بــالعالمـات
املــروريــة الــدولـيـــة علـــى وفق

املواصفات العاملية.
املرحلة االولى

واضـاف الـى املــرحلـة االولـى
ــــــدأت يف 4/02 ومــتـــــــوقفــــــة ب
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ختصيص 800 مليون دينار لتطوير مدينة االسكندرية خدميًا


