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القوانني تعرقل عملنا
يقـول السـيد الـوزير ان هـناك مجـموعـة من
القــوانني القـدميــة تقف حـائالً دون حتـقيق
طـمـــوح الـــوزارة يف ايجـــاد احللـــول ملـــشـــاكل
عــديــدة ومـنهــا ازمــة الـسـكن هــذه القـــوانني
الـبــالـيـــة تقـيــد يــدنـــا يف العـمل إلــى جــانـب

الروتني احلكومي.
مـا يـشـغلنـا اآلن بــالنـسبـة إلـى ازمـة الــسكن
اخلـــانقــة هــو مــســاعــدة مـتــوسـطـي الـــدخل
وعلـينــا ان نــوفــر )500( الف وحـــدة سكـنيــة

من اآلن لغاية .2010
وطالـبنا الوزارات بـتشكيل جمعيـات تعاونية
تتـحمـل 30% من الـبنـــاء وصنــدوق االسكــان
يــتحــمل 50% تــبقـــى نــسـبـــة 20% يــتحـمـلهـــا
صــاحـب الـبـيـت أو الــشقــة الــسكـنـيــة.. علــى
احلكــومــة ان تـتحـمل إضــافــة إلــى مجـــانيــة

األرض )اخلدمات + البنى التحتية(..
ــــاً ونـــصف املــــواطــن علــيـه ان يقــــدم ملــيــــون
امللـيـــون مقـــدمـــة وبقــســط مقـــداره 50 ألف
ـــاً لكـي ديـنـــار شهـــريـــاً ملـــدة 20 سـنـــة تقـــريـب
يحــصل علـــى بـيـت مبــســـاحـــة 60 - 70مـتـــراً
مـربعـاً. امـا كلفـة بنـاء من هـذا الطـراز فهي

50 مليون دينار عراقي..
قضية االستثمار

واضاف السيد الوزير:
بـالنسبة لالستـثمار هناك عـدة قوانني منها
ــــزراعــي، ــــون ال ــــون الــنفــطــي، القــــان )القــــان
ـــــون الـــتجـــــاري( ولـكـــن بعـــــد دراســـــة القـــــان
مــستـفيـضـــة استـطـعنــا دمج تـلك القـــوانني
لـتخــرج بقــانــون مــوحــد ارسل إلـــى مجلـس
شـورى الدولة وهو غير مـشجع بالنسبة لنا.
ومع كل ذلـك فنـحن مـتفــائلــون من ان هــذا
القانون سـيوفر لنا فرصاً الجناز )2( مليون
وحـدة سـكنيـة لغـايـة عـام 2010 اذا مـا جتـاوز

القانون املذكور االشكاالت التشريعية.
خطة استثمارية

واشـار الـوزيـر إلـى ان وزارة املــاليــة خصـصت
مـبـــالغ قلـيلـــة لهـــذا العــام. وضـمـن اخلـطــة
االسـتثمـارية الـسنـوية عـلى الـوزارة ان تنـفذ
14 مجمعـاً يف احملــافظـات.. كـان لـدينـا 220
ملـيـــار ديـنـــار ضـمـن خـطـــة العـــام املـــاضـي..
قوانـني املالـية حتـددنا بـارجاع مـا تبقـى من
رصيــد مبــالغ للخـطــة عنــد انـتهــاء العــام..
لــذا قـمـنــا بــارجـــاع )100( ملـيــار ديـنــار إلــى

املالية..
امـا ملــاذا ارجعنــا مثل هــذا املبلغ فـأقـول لك
ان املـلف األمــنــي هــــو الـــســبــب فــمــثالً كــــان
ــــى ــــار إل مخـــصـــص مـــبلـغ )80( ملــيــــار ديــن
محــافظــة االنبـار ولكـونهــا منـطقـة ســاخنـة
يـتعــذر تنـفيــذ مـشــاريع فـيهــا مت صــرف )5(
ملـيـــارات فقــط مـن املـبـلغ املـــذكـــور، كـــذلك
االمـــر يف صالح الـــديـن، ســـامـــراء، املـــوصل
ـــا مــن تخــصـيــصــــاتهـــا )املــــوصل( 10 رجعـن
مليارات ايضاً بـسبب عدم االستقرار االمني

الذي حال  دون تنفيذ عدة مشاريع.!
طــالـبـنــا وزارة الـتخـطـيـط الـتــدخل الرجــاع
املبــالغ فكــانت املـوافقـة علــى املنـاقلـة جلـزء

من املبلغ لبعض احملافظات..
قرية عصرية
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*تنظيم املدينة
كـانت البـوابة االولـى التي دخلـنا مـنها
حلـــديـثـنــــا مع املهـنـــدس كـــرمي حــسـني
عبـاس مـديـر بلـديـات محـافظـة ديـالـى

وكالة.
مـن ان مـــــدن احملـــــافــظـــــة بـــشـكل عـــــام
ومـــــــركـــــــزهـــــــا "بـعـقـــــــوبـــــــة" عـلـــــــى وجـه
الـــتخـــصــيــــص تعـــــــانــي مــن فـــــــوضـــــــى
الـتنظـيم وغيـاب اللـمسـة اخلصـوصيـة

واجلمالية.
هـنــــاك فــــوضــــى يف تــــوزيـع املهــن علــــى
احملـــــال االخــتــصـــــاصــيـــــة، زادت مــنهـــــا
ظروف البلد الـصعبة يف جوانب االمن
واالعـمـــار والـبـطـــالـــة. شـــوارع وأرصفـــة
بكــــاملهـــا حتـــولـت إلـــى أســـواق ثـــابـتـــة
وأخـرى مـؤقتـة "جنـابـر" وشـوارع أخـرى
اتخــذت كسـاحـات وقـوف للـسيـارات مع
ان املـدينـة الـصغيـرة التـي سلبـت منهـا
شوارعها الرئيسة بحجج أمنية، تعاني
اخـتـنـــــاقـــــات رهـيـبـــــة لـم يـخفـقهـــــا إال
اجلهــد االسـتـثـنــائـي لــرجــال املــرور يف

تنظيم إنسيابية السير.

مشكلة الساحات
أجــــاب مــــديـــــر بلــــديــــات ديــــالـــــى علــــى

مالحظاتنا هذه قائالً:
ال يجــــري تــــأجـيــــر الـــســــاحـــــات داخل
املــــديـنــــة إال بعــــد حــصــــول املــــوافقــــات
األصــــــولــيــــــة وأولهــــــا مــــــوافقــــــة دائــــــرة
الـتخــطيـط الـعمــرانـي التـي تنـظــر يف
تـطــابق هــذه الـســاحــات مـع التــصمـيم
االســــــاس للــمـــــديــنـــــة. وهــنــــــاك بعـــض
الشـوارع فيهـا "باركـات" رسمـية وحـائزة
علـى الشـروط املطلـوبـة مـؤجـرة بـشكل
رسمـي، لكن جـشع بـعض املـستـأجــرين
يؤدي إلـى قيـامهـم باسـتغالل اكثـر من

مـنحه مــدة شهــرين خـارج مــدة العقـد
األصلية والبالغة سنة ويف مقابل ذلك
يقـــوم بـــإنــشـــاء الــســـاحـــة وتــسـيــيجهـــا
وتـزويدهـا ببعض املـرافق املتفق علـيها
مبـــا كـلفـتـه "110" ملـيـــون ديـنــــار، لكـن
هـذا املستأجر لم ينفـذ إلتزاماته وأقام
دعـوى قضـائيـة ضـد البلـديـة وقـد ردت
دعــــواه قــضــــائـيــــاً ولــــديـنــــا وســـــائلـنــــا
القـانــونيـة بــاستـحصــال املبلغ وجـميع

حقوق البلدية.
تخصيصات غير كافية

نالحـظ ان اجــراءات تـنـظـيف املــديـنــة
دون املستوى املطلوب؟

يف ضـوء تـخصـيصـات الـوزارة الغـراض
التنظيف ال ميكن ادامة نظافة املدينة
مــطلقــاً ولــذلـك تعـمــد إلــى احلـصــول
على منح من املنظمات والدول املانحة
وهذا يأتي عـن طريق اجملالس البلدية
يف االقــضـيــــة والـنــــواحـي ويف مــــديـنــــة
بـعقـــوبـــة يـنـتهـي عقـــد الـتـنــظـيـف مع
بـــدايـــة شهـــر مـــايـــس اذ مت تخـصـيـص
"686" الف دوالر وأحيل املشـروع بعهدة
أحد املقـاولني عـن طريق قـائمـمقامـية
بـعقــــوبــــة ومـجلـــسهــــا الــبلــــدي وان دور
البلديـة ينحصـر يف االشراف واملتـابعة

وتأييد اشتغال اآلليات والعمال.
لقــد وفــر هــذا املـشــروع مـــا بني "800 -
850" فـرصـة عمل، امـا بخصـوص املـدة
القـادمة فقـد قدمنـا كشـوفاتنـا جمللس
االعــمـــــار ونـــــأمـل تخـــصــيـــص املــبــــــالغ
الالزمـة. *بعقـوبــة وبقيـة تـوابعهـا من
املـــــــدن تـعـــــــانــي الـكــثــيـــــــر مــن جـــــــانــب
اخلـدمــات البلـديـة ولـكن هـذه املعـانـاة
نتـضاءل اذا ما نظـرنا إلى معـاناتها يف
اجلــــــانــب االمــنــي الــــــذي بـــــــات يقـــض
مضـاجع النـاس ليل نهـار.. فهل هـناك
مــن نــــــور يف نـفق احلــيــــــاة الــيــــــومــيــــــة

املظلمة للمواطن يف ديالى؟!

اكبر املشاكل
*قلنـا ملـديـر بلـديـات محــافظـة ديـالـى
كثــر اللغـط حــول اسلــوب إدارة "علــوة"
الفــواكه واخلـضــر يف بعقــوبــة وســاحــة
بيع املــواشي ايـضـاً إذ لـم حتقق االدارة
الـــذاتـيـــة املـــردود املـــادي املـــرجـــو مـنهـــا
فضـالً عن محـاذيـرهــا فلمـاذا االصـرار
علــى عــدم تــأجـيــرهــا رغـم مـضـي مــدة

طويلة على انتهاء عقد املستأجر؟
-اعـــــــد علـــــــوة الفـــــــواكه وســــــاحــــــة بـــيع
املــواشي مـن اكبـر املـشـاكل الـتي تـواجه
بلـديــة بعقـوبـة واملـديـريــة وأود هنـا أن
اوضح ان يف "علــوة" الفــواكه واخلـضــر
عبـارة عن اربعـة مكـاتب تفـاوتت اوقـات
تــأخيـرهـا بـسـبب مـشـاكل قـانــونيـة مع
املـستـأجـريـن اذ بقي احـد هـذه املكـاتب
حتت االدارة الــذاتيــة بعــد اسـتحـصــال
مــوافقـات الــوزارة لكـي يتــوافق تـوقـيت
تـــــأجــيـــــره مـع بقــيـــــة املـكـــــاتــب وجـــــرت
املـزايـدة يــوم 3 / 4 / 2006 وأحيل هـذا
املــرفق بعهـدة أحـد املــستـأجــرين، وهـو
االمــــــر الـــــــذي أنهــــــى مـــــشـــــــاكل االدارة
الــذاتـيــة الـتـي ال ميكـن بــاي حــال مـن
االحــوال مقـارنـة مــردوداتهــا مع قـيمـة
تــأجيــر هــذه املنـشــآت السبــاب عــديــدة
يقـف يف مقــــــدمـــتهــــــا ضـعف املـــــــوظف
احلـكــــومـي بـــسـبـب الـــضعـف العــــام يف
جهـاز الـدولـة، فـكيف نـريـد ان تـسـاوي
بــني مــــــا يجــبـــيه املــــــوظف احلـكـــــومــي
واملتعهدون الذين ميلكون من الوسائل
حـــالـيـــاً مـــا لـيــس لـــدى املــــوظف. امـــا
املـــوقع اجلــديــد لــســاحــة بـيع املــواشـي
ومـــســــاحــته سـتــــة دومنــــات فقــــد رسـت
مـــزايـــدتـه علـــى احـــد املـــواطـنـني وقـــام
بتـسـديـد االجـور بقـسـطهـا االول لـكنه
لم يقم بإنشـاء الساحة حتى اآلن، وإن
مـوضوع إنـشاء الـساحـة يعد جـزءاً من
العقـد املبـرم معه إذ يـنص العقـد علـى

تــتــــطلــب قــــــراراً وزاريــــــاً، لقــــــد أضــــــرت
احلـــروب بـــالـبـيـئـــة يف احملـــافـظـــة اذ مت
قـطـع جمـيع اشجــار الغــابــات العــائــدة
للـبلــديـــة علــى طــريـق بعقــوبــة - بـنـي

سعد.
مشاريع سكنية

ملـاذا لـم تتــوسع املــدينـة شـرقـاً بـاجتـاه
اراضـــي معــــسـكــــــر سعــــــد املـلغــــــى وهــي

صاحلة للسكن واالنشاءات؟
لقــد مت تخــصيـص قـطع مـن االراضي
ملـــديـــريـــة مـــرور ديـــالـــى وهـنـــاك دراســـة
لـتخـصـيـص "200" دومن النــشـــاء مقـــر
لـديـوان احملــافظـة علـى اراض معـسكـر
سعـد ولكن هـناك جتـاوزات كثيـرة على
الشـوارع واملباني واالراضي العـامة وقد
سـجلـت الــبلـــــديـــــات اكـثـــــر مـن "6000"
حـالـة جتــاوز مختلفـة ولـكن حتـى اآلن
لــيــــس هــنــــــاك اجــــــراءات لـــــــرفع هــــــذه
الـــتجــــــاوزات ألن اجــــــراء الــــــوزارة كــــــان
يقــضي بــإيقــاف العـمل بــالقــرار "154"
اخلــاص بـــرفع الـتجـــاوزا، لكـن تعـمـيـم
الـــــوزارة االخــيــــــر والقـــــاضــي بــتـفعـــيل
العمل بـالقـرار املـذكــور كفيل مبعـاجلـة
التـجاوزات اذا مـا مت تنفيـذه وينحـصر
دورنـا يف تقـدمي كـشـوفـات بــالتجـاوزات
يف حــني تــتــــــولـــــــى االدارة واجهـــــــزتهــــــا
التـنفيـذيـة مهمـة الـتطـبيق علـى ارض

الواقع.

ملـدن احملــافظـة اذ كـانـت حصـة مــدينـة
بعقــوبــة 25% مـن هــذه الـتخـصـيـصــات
وكل من االقضـية االربعـة االخرى %17
ولـــنـــــــــاحـــيـــــــــة قـــــــــره تـــبـه وجـــبـــــــــارة %7
مجـتـمعـتـني، وهـــذه املــشـــاريع يف طـــور

االعالن.
ويف اطــــار مـــشـــــاريع تـــســـــريع االعـمــــار
اخملـصـصـــة إلـــى محـــافـظـــة ديـــالـــى مت
رصد مـبلغ "10.686" مليـار دينـار وهي
مــــــن أصــل "78" مــلــــــيـــــــــــــــــار رصـــــــــــــــــدت
للمحــافظـة وهنــاك مبلغ آخـر ننـتظـر
إقــــــراره مــن أصـل "69" ملــيــــــار ديــنــــــار
مخــصــصـــــة ضـمـن بـــــرنـــــامج تـنـمـيـــــة
األقــاليم لـديـالـى وهـذا املـبلغ سيـشمل
كل نـشــاطــات الـبلــديـــات مثـل هنــدســة
املـرور وتنـظيم املـدن واعمـال التـنظيف
وإنشـاء ورش مـركـزيـة وأيـة أمـور أخـرى

قد حتتاجها البلديات.
وعـن اجلــــانـب الـبـيـئـي قــــال املهـنــــدس

عباس:
-يف مجـال احملـافظـة علـى الـبيئـة فقـد
مت تخــصيـص مــوقع للــطمــر الـصـحي
الدائم على طريق كنعان - بلدروز وقد
اجنــزنــا تـصـــاميـمه وفق طــرق علـميــة
سـنقـــدمهـــا جمللــس احملــافـظـــة لغــرض
تــــوفـيــــر الــتخــصـيــصــــات. امــــا إنـــشــــاء
املشــاريع الكبـرى مثل معـامل معـاجلـة
الـنفــايــات فـهي مـشــاريـع ستـــراتيـجيــة

أمـــا مـــا يـتـعلق بـتـنـظـيـم االســـواق فال
ميكن للبلـديات وحـدها النهـوض بهذا
العــبء الـــثقـــيل إذ ال بــــــد مــن تـــــــدخل
االجهـزة التـنفيـذيـة االخـرى يف االدارة
والــشـــرطــــة وكلـنــــا نعـــرف ان االوضـــاع
االمـنـيـــة حتــــول دون ذلك نـــاهــيك عـن
الـوضع االقـتصـادي املتـردي والـبطـالـة
املـــسـتـــشـــريـــة فـال ميكـن مــنع مـــواطـن
بــسـيـط مـن اجللـــوس علـــى الـــرصـيف
وهـو يعــرض بعض احلـاجيـات أو املـواد

للبيع دون ان توفر له فرصة عمل.
مشاريع تنتظر املباشرة

*وإذ نـتــرك هــذا اجلــانـب إلــى مـنحــى
آخر وهـو مشاريع اخلـطة االستثـمارية
لهـذا العام يوضح مـدير بلديـات ديالى

وكالة هذا االمر بالقول:
-خــصــص لـنـــا يف هـــذا اجلـــانـب "900"
مليـون دينـار العمـال الـتبلـيط و"400"
مليون ديـنار العمـال االكسـاء يف عموم
مــــــدن احملــــــافـــظــــــة، فــــضالً عــن "500"
مليــون دينـار النـشـاء ابـنيـة وقـد رصـد
لبنايـة املديريـة التي انتخب لهـا مكاناً
بـالقــرب من املعهــد التقـني، وقــد اعلن
املشـروع ونـحن ننـتظـر قـرار جلنـة فتح
العـطاءات. امـا بالـنسـبة لـتخصيـصات
الــتـــبلــيـــط واالكـــــســــــاء فـلقــــــد اعــــــدت
كـــشــــوفــــاتهــــا وانــتخـبـت املـــشــــاريع ومت
تــوزيـع املبـلغ وفق الـكثــافــة الــسكـــانيــة

احلـــــدود املــــســمــــــوح بهـــــا ممــــــا يعــــــرقل
إنــسـيـــابـيـــة املـــرور وهـنـــا يـبـــرز دور رجل
املــرور يف محــاسـبــة الــوقــوف اخلــاطـئ.
فـــضالً عـن املـــشـكلــــة األهـم وهـي قـيــــام
الـــبعـــض ممــن اســتـغل ظـــــروف الـــبلـــــد
بـــاالسـتــيالء علـــى الــشـــوارع واتخـــاذهـــا
سـاحات وقـوف تؤجـر للـمواطـن ولديـنا
يف هــذا اجملــال مخـــاطبــات عــديــدة مع
قـائـممقـاميـة بعقـوبــة وبقيـة الـوحـدات
االدارية الزالة التجاوزات واعادة حقوق

البلدية واملواطن.
امـا فيمـا يتعـلق باألجـور املسـتوفـاة عن
الـوقـوف يف السـاحـات الـرسميـة فنقـول
أن القــانــون ال يتـضمـن بنــداً لـتحــديــد
األجور ولـكن ميكن للـمجالـس البلـدية
التدخل وفرض االجـور املنصفة ما بني
املــسـتــأجــريـن واملــواطـن املــسـتفـيــد مـن

الساحة.
خراب الشوارع

اما عن شوارع املدينة وتنظيمها قال:
-دائــــرة مجـــاري ديـــالـــى مــســـؤولـــة عـن
خـراب شوارع مـدينـة بعـقوبـة باحـالتـها
مــشــروع الـصــرف الــصحـي إلــى شــركــة
"هـوزان" وتلكـؤهـا يف محـاسبـة الـشـركـة
املــذكـــورة، فهل مـن املعقــول ان تــسـتـمــر
شوارع املدينة محفورة منذ عام 2001؟

علــى دائــرة اجملـــاري متــابعــة الـشــركــات
املـنفــذة ملــشـــاريعهــا ومـن جــانـبـنـــا فقــد
اقـمنــا دعــاوى قـضـــائيــة رسـميــة أللــزام
دائــرة مجـاري ديـالـى بـتعـويـض بلـديـة
بعقـوبــة عمــا حلقهــا من اضـرار بـسـبب
مـشــاريع اجملـاري يف املــدينـة فـضـالً عن
االضرار الناجمة عن مد خط مجار يف
شـــارع احلـبــــوب بقـضـــاء اخلـــالـص دون
أخذ املـوافقات االصـوليـة والذي تـسبب

هو اآلخر باضرار كبيرة.
نحتاج لالجهزة التنفيذية

غير متني وغير صالح للعبور؟
-جسـر االئمة صـالح للعبور ولـدينا تقـارير
تــثــبــت ذلـك امــــا كـــــونه مــــا يـــــزال مغـلقــــاً
فــاالسـبــاب امـنـيـــة بحـتــة ولـيــسـت السـبــاب

فنية أو معمارية.
*جـــســــر الـــطــــالــبــيــــة - حــي أور مــن يــتــم

اجنازه؟
-انـه يف املـــــــراحـل االخـــيـــــــرة. نـحـــن نـهـــتـــم
باجلسور كثيراً. وقـد قامت شركة حمورابي
باعادة اعمـار جسر العباسـيات يف محافظة
ــــة ــــذي يــــربــط مــــديـنـتــي احلل الـنـجف وال
بـــالــنجف والـــواقع علـــى نهـــر الفـــرات بعـــد
تعـــرضه إلــى اضــرار جــسـيـمــة اثـنــاء حــرب
اخلليج االولى عـام 1991 وبكلفة )2( مليار

و746 مليون دينار.
*جـسـر الـشهـداء يـشكـو االهمـال وتخـسف
ارضيـته وتـداعـي سيــاجه.. هـذا اجلـســر له
خصـوصيـة ومكـانة لـدى أهل بغـداد فلـماذا

أهماله على هذا الشكل؟
-مالحـظـــة جـــديـــرة بـــاالهـتـمـــام.. اشكـــرك

عليها..

صندوق االسكان
يواصل السيد الوزير حديثه قائالً:

-مت انـــشـــاء صـنـــدوق االسـكـــان عـــام 2004
بـرأسمـال قدره) 200( ملـيون دوالر كخـطوة
أولـى لالسهـام يف حل جـزئي الزمـة الـسكن
واقــراض املــواطـنني لـبنــاء وحــدات سكـنيــة
وفق شـروط محـددة.. واسـتطـاع الـصنـدوق
ان يقـدم قـروضـاً لـ )3500( مــوظف كمـا مت
شمـول املتقـاعديـن بالـقرض ايـضاً وكـذلك
املـــواطـنـني املــسـتفـيـــديـن مـن رواتـب شـبكـــة
احلمــايــة االجـتمـــاعيــة. مــدة القـــرض هي
)15( سنـة امـا االربــاح فهي 6% ويـتم صـرف
القـــرض علــى مـــراحل الـبـنــاء فـمـثالً عـنــد
الــوصــول إلــى مــرحلــة البـتلــو تـصــرف %20
عـنــد بـنــاء الــسقف تـصــرف 40% مــا تـبقــى
وهـي 40% تـصـــرف عـنـــد الـتـــرمـيـمـــات. امـــا

مبلغ القرض فهو كاآلتي:
18 مليون دينار داخل حدود امانة بغداد.
15 مليون دينار داخل مراكز احملافظات.

7.500 ملـيـــون ديـنـــار خـــارج حـــدود امـــانـــة
بغداد وخارج حدود البلديات.

ونسأل:
ـــــار.. انه مــبـلغ *مـــبلـغ 7.500 ملــيــــون ديــن
قـلــيـل والـفــــــرق واضـح بــني الـ 15 مـلــيــــــون
وبيـنه. أي انه نـصف مـبلغ الـفئـــة الثـــانيــة
فـلــمــــــاذا مـع ان الـفــــــرق بــني )1-2( لــيــــس

كذلك؟
-انه يـتـــوقف علـــى سعــر االرض.. االراضـي
خـارج بغداد سعـرها واطـئ جداً.. ومع ذلك
يف النيـة رفع املبلغ إلى )10( ملـيون دينار..
ونحـــاول ان يكــون صـنـــدوق االسكــان بـنكــاً
لالسكـان لكـي يتعـامل مع املـستـثمـر لـبنـاء
مجـمعـــات سكـنـيــة.. الـبـنك الــدولـي لـــديه
استعـداد لتقـدمي )800( مليـون دوالر حتت
اشـــراف صـنـــدوق االسـكـــان بـــشـــرط ايـــداع
املـبلغ يف الـبـنـــوك االهلـيــة ولـيــس الـبـنــوك
احلكـــومـيـــة الرتـبـــاط االخـيـــرة بـــالـــروتـني

والقوانني التي ال حصر لها.
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يف عمــوم القـطــر يف حــالــة تعـميــر وتـشـييــد
ـــة حـيـث ال يـــوجـــد جـــســـر مـــدمـــر وصـيـــان
ومتـروك.. وهنـاك جسـور تعـاني مـن طريـقة
اصالحهـــا مـثل جــســـر الـــورار يف محـــافـظـــة
ـــار وامللف االمـنـي هـــو الــسـبـب ولـــديـنـــا االنـب
مــشـــاكل مع وزارة املــوارد املــائـيـــة بخـصــوص
اجلــســـر املـــذكـــور. محـــافـظ االنـبـــار وعـــدنـــا
باملـساعـدة لتجـاوز الصعـاب.. لديـنا شـركات
عـمالقــة مـنهــا )آشـــور، حمـــورابي، املـعتــصم(
ــــأهــيـل معــــامـلهــــا اخلــــاصــــة نحــــاول اآلن ت
بـالـركـائــز الكــونكـريـتيـة. وتـطـويــر انتــاجهـا

القدمي.
اعمار اجلسور

*مــا دمنـا نـتحــدث عن اجلـسـور.. مـا قـصـة
جـســر االئمـة هل صـحيح مـا يقــال ان بنـاءه
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يف كل الــوزارات طــالـبنـــا بتـشـكيـل جمـعيــات
اسكـانيــة يف كل وزارة ومن جهـتنـا نـوفــر لهم
االراضي الـسكـنيــة ثم تقــوم الهـيئــة العـامـة

لالسكان باعداد اخلرائط لهذه اجملمعات.
االرهاب هو السبب

*وماذا بشأن املناطق الساخنة؟
-يف محــافـظـــة االنبــار لـــدينــا عـمل لـبنــاء 3
مجمعات سكنية لكننا متوقفون اآلن بسبب
ان املنطقـة من املناطق الساخـنة االرهابيون
جنوا على انفسهم وعلـى مناطقهم وحرموا
سكان املناطق من هذه املشاريع. يف الرمادي
لم نعـمل إال بـ 2% من الـتخصـيصـات املـاليـة

املرصودة لها..
الطرق واجلسور

ويشير السيد الـوزير إلى ان هناك 67 جسراً

وستـخضـع للمـزايـدة واقـل مبلـغ سيكـون 50
مليون دينار عراقي.

*ملــاذا ال يتم تـوزيع االراضي علـى املـوظفني
ومساعدتهم مادياً لبناء دور سكنية لهم؟

-املشكلة تتلخص مبا يلي:
ـــى االرض مـعقـــد حـيـث ال 1-الـتـــشـــريـع عل
ميـكن تبـديل صـنف االرض فهنـاك االراضي
الــزراعيــة الـتي ال ميـكن اسـتبــدالهــا بــاراضٍ

للسكن وهي يف بغداد مبساحات كبيرة.
ـــــــوزيـع االراضـــي انـهـــــــا وزعـــت 2-قـــضـــيـــــــة ت
مبسـاحات عديـدة يف العهد الـبائد لـكنها لم
تـنب منـذ عـام .1986 املــواطن يعـتبـر االرض
رصـيداً مجـمداً فهـو ينتـظر ان تـرتفع اسعار

االراضي ليتاجر بها.
ولديـنا خـطة لـدعم واسـناد مـوظفي الـدولة
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يف االونـة االخيـرة متت املـوافقـة علــى انشـاء
قـريـة عـصـريـة منــوذجيـة يف قـريـة بــشيـر يف
محـافظـة كـركـوك، سكـان هـذه القـريـة عـانـوا
من اضـطهــاد النـظـام الـســابق عـام 1982 مت
تهجير سكـانها وشردوا مـنها.. اآلن نعد لهم
قــريــة منـــوذجيــة مبـســاحــة )450( الـف متــر
مـربع سـتبنـى عليهـا دور مبسـاحة 120 مـتراً
ــــدأ العـمـل وفق الـتــصـــامـيـم مــــربعـــاً وسـيـب

املعلنة.
بانتظار اخلدمات

*عـلمنـا ان مجمـع سبع ابكـار االسكـاني قـد
انتهى العمل منه لكنه لم يوزع ملاذا؟

-الــسـبـب هـــو عـــدم اكـمـــال الـبـنـــى الـتحـتـيـــة
للـمجـــاري وهي اآلن لــدى املقــاول.. ولـــدينــا
آليـة تــوزيع وفق قـانــون رقم 32 لــسنـة 2000
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بغداد/سها الشيخلي

أزمة السكن من اكثر االزمات تعقيداً التي تواجه احلكومة كونها متس حياة اكثر من 70% من
ابناء هذا الوطن من الذين ال ميلكون شبراً من ترابه.. وهم صغار املوظفني وذوو الدخل

احملدود الذين يكتوون بنار االيجارات التي باتت يف تزايد مستمر.. زيارتنا إلى وزارة االعمار
واالسكان ولقاؤنا الوزير املهندس جاسم محمد جعفر للتعرف على نشاطات الوزارة يف

جميع اجملاالت عامة وأزمة السكن خاصة.

مدير بلديات محافظة ديالى وكالة:

ختصيصات وزارة البلديات غري كافية .. ومشاريعنا بقيت عىل الورق !
بعقوبة / عمر الدليمي

متعهدال يلتزم بشروط عقد ساحة بيع املواشي ويقيم
دعوى ضد بلدية ديالى. والبلدية تقيم دعوى على مديرية

مجاري احملافظة النها خربت شوارع بعقوبة!


