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بغداد/ طالب املاس الياس 
ودق جرس االمـتحان انهـا احلرية
والقـلق عنــد البعـض رغـم انهم
اسـتعدوا جـيدًا وقـدميًا قـالوا: يف
االمـتحــان يكــرم املــرء او يهــان
وهكـذا يـظل االمتحـان هـاجـس
الطلبة وتـوجسهم من ادائه وهم
يـبحثون عـن اية وسيلـة لتجاوزه
مـا هــذا )الغـول( ومـا تــأثرياته
النفـسيـة علـى حـالــة الطــالب

وعائلته ايضًا.؟
العائلة قلقة

)املـدى( التقت بعـدد من الطلـبة
واولياء امـورهم واعضـاء اهليئات
التدريسيـة وقد عربوا عن آرائهم
ومـا يعـانون مـنه يف االمتحـانات

النهائية هلذا العام.
الـسيد )حامـد علي حسني( معلم
متقـاعد امضى يف املـهنة اكثر من
ثالثـني عامـًا يقول: تـكاد هـموم
االمتحانات ومشـاكلها تتزامن مع
هموم الناس ومشاكلها مع الصيف
وحــرارة اجلــو وان مــوضــوعــة
االمتحـانات ال ختص الطلبة فقط
يف قلقهـا بل تشمل العـائلة كـاملة
ألن فيه يتحـدد مستقـبل ولدهم
االب واالم يــــوفــــران االجــــواء
املنـاسبة لـولدهمـا وكذلك االخت

واالخ وكل العائلة.
اذن اجملــتـــمع مجـــيعـه معــين
بـاالمتحانات وحنـن نعرف تفاوت
الذكـاءبني الطـلبة ومقـدار خزن
املعلومـات عندهـم ولكن نفرتض
ان يكــون الـطالب قــد اكـملــوا
مستلزمات االستعداد لالمتحانات

منـذ فـرتة ليـسـت قصـرية حتـى
تكـون النـتيجـة كمـا يتـمنـوهـا

وعوائلهم.
عام دراسي قلق

تقول املدرسـة آالء حسني عليوي
مـديـرة اعـداديـة للـبنـات وهلـا
خدمة يف املهنـة اكثر من 22 عامًا
ان االمتحانـات بالنـسبة للـطالب
تتضمن املعلومات اليت اخذها من
املـدرسـة فـإذا كـان قـد هـضمهـا
واستــوعبهـا فـإنه  جيـيب علـى
االسئلة فريضي نفسه وبال خوف
وال فــزع وكمـا يــرضي اهـله من
النـتيجة. وان الـطلبة مل يـتهيأوا
لالمتحـانات بـاملسـتوى املـطلوب
هـذا العام ألسباب عـدة منها عدم
اكمال املنـاهج الدراسية للمراحل
كـافة اضـافة اىل الـطامـة الكربى
اليت يعـاني منهـا الطلـبة اال وهي
الكهربـاء وانقطـاعاتهـا املسـتمرة

واما السيـدة ام عماد )ربت بيت(
تقــول ان االمتحـانــات وسيلـة ال
ميـكن ان جنـد بــدياًل عـنهـا وان
اآلبـاء واالمهـات يعملـون لتـوفري
الظروف املنـاسبة ألبنـائهم حتى
يـدرسـوا بـإطـمئنـان ورغبـة ألن
التدريس ليس باملستوى املطلوب
وليس هنـاك من يسـاعد الـطلبة
اال عــوائلهـم وامتنـى ان يــرتفع
مستـوى التعليم وحيرص املدرس
علـى تدريس الطـلبة وان ختتفي
الوسـاطات والتدريس اخلصوصي

اليت ال قدرة لدينا عليه.
وعلى املسؤولني يف الرتبية مراعاة
الـطلبـة بـسـبب الـظــروف اليت

يعاني منها اجلميع.
هكذا يتكلم الطلبة

ولنـسمع مـاذا يقـول الطلبـة عن
االمتحانـات... الطالب علي حسن
عبيد يف الـسادس االدبي يقول ان

االمتحـانـات لـلطــالب تـتضـمن
املعلـومات اليت اخـذها علـى مدار
الـسنة الدراسيـة من االساتذة وان
القـدرة علـى اداء االمتحـان تعين
القـدرة على االسـتيعاب وهـذا هو
الفــرق بـني الـطــالـب اجملـتهــد
واملهمـل وان االسئلـة هلــذا العـام
كانت غري متوافقة مع تصرحيات
املـســؤولني يف وزارة الـرتبيــة من
انها ستكون من ضمن املنهج وغري
مـعقدة والوقت املخـصص هلا كاٍف
لكن ملسـنا العكـس حيث ان اغلب
االسـئلة مل يتـطرق هلـا اساتـذتنا
بــسـبـب عـــدم اكـمـــال املـنـهج

الدراسي.
واشارت الـطالـبة امسـهان جـاسم
الســادس العلمـي ان االمتحـانـات
واالسئـلة هـذا العـام خمتلفـة عن
االعـوام السـابقة كـون الطلـبة مل
يـستعـدوا هلا بـشكل جيـد ويعود
ذلك بـسبب عـدم اكمـال املنـاهج
الدراسية من قبل االساتذة اضافة
اىل ان مــدرس املــادة لـيــس مـن
املــــدرسـني االخـتــصــــاص ومل
يــستـطع ايـصــال املــادة بــشكل
يـساعـد الطـالب علـى استيعـابها
واذا كـــانـت االسـئلـــة واضحـــة
وشاملة ومن ضمن املنهج وهذا ما
يــدعيه املـسـؤولــون فنقـول ان
اسئلـة هـذا العـام هـي ليـس من
املـنهج الــدراسي واذا كــانـت من
ضـمن املنهج فـإن اعضـاء اهليـئات
التــدريــسيــة مل يـنهــوا املــواد
الـدراسيـة بـسبب عـدم استقـرار
الــدوام بــشكـل طبـيعـي وكثــرة
العــطل خالل تـــدريــس املـــادة

العوائل متتحن مع ابنائها .. والكهرباء هي القاسم املشترك 

الطلبة حيملون ادارات املدارس عدم اكمال املناهج الدراسية 
والوزارة تعمدت بالرتكيز على الفصول االخرية 

وضحية االمتحـانات هذا العام هو
الـطـــالـب وعـــائلـته واذا كـــان
املسؤولون حريصني على املستوى
العلـمـي فعلـيهـم اصــدار قــرار
يقضي بعقوبة مدرس املادة الذي
ال حيقق نــسب جنــاح منــاسبــة
مثلما هـو اجراء متبع يف مـعاقبة
مدير املدرسـة بسبب عدم حتقق

نسبة النجاح املقررة.
انقطاع التيار الكهرائي
واكـد عـدد مـن طلبـة الـدراسـة
املتــوسطـة ان وزارة الـرتبيـة مل
تـراع هذا الـعام الـوضع العـام من
عـدم تـوفــر االمن واالسـتقـرار
وعــدم اسـتمــرار الــدوام بــشكل
طـبيعـي وان االسئلـة هلـذا العـام
كــانـت غـري واضحـــة ومعقــدة
ومطـولة والوقت احملـدد لالجابة
علـيهــا غري كـاٍف وكـان االجـدر
بوزارة الرتبـية ان تقـوم يف اعداد
خطـة لـوضـع االسئلـة ملعـرفـة
مستوى الطلبة من خالل مطالبة
ادارات املـدارس بـاملنـاهج اليت مل
يـتم تدريسها للـطلبة لكي يضمن
الطـالب حقـه وال يتحمل أي ذنب

بعدم حتقيق التفوق العلمي.
فـيما محل عـدد آخر من الـطلبة
مــســؤولـيــة عــدم الـتفــوق يف
االمتحانـات وزارة الكهرباء بسبب
كثــرة االنقـطــاعــات يف الـتيــار
الكهـربـائـي عمـا كـانـت عليه يف
االيـام الـيت سبقـت االمتحـانـات،
جعـلت الـطالب يـسـتخــدمــون
الـدفـاتـر االمتحـانيـة )للـتهفي(
بـداًل من االجـابــة فيهـا ويـضيع

الوقت احملدد لالجابة.

بعقوبة- املدى
حصلت املوافقـة االصولية على
اسـتخدام الـطائـرات الزراعـية
العـراقيـة ملكـافحة أدغـال الرز
وحشـرة حفـارة سـاق الـذرة يف
عمــوم منــاطق العــراق بعــد
اجتمـاع املختـصني العـراقيني
مع ممثلي قوات التحالف الذين
ابدوا عـدم ممانعـتهم لذلك، إذ
مت االتـفاق عـلى تـشكيل جلـنة
تنـسيق بني اجلهـات الزراعـية
وقـوات التحـالف علــى ان تبّلغ
تـلك القــوات عن املــواقـع اليت
سـتتم مكافحتهـا قبل 48 ساعة

من بدء عملية املكافحة.

محطة مبساحة 90 دومناًً
أعلـن ذلك لـلمــدى الـــدكتــور
عبـاس فـاضل مـديـر الـوقـايـة
الـزراعيـة يف مـديـريـة زراعـة
دياىل، واضـاف، كذلـك بدأت يف
حمــافـظـتنــا )ديــاىل( محلــة
مكــافحــة حـشــرة الــذبــابــة
الـبـيــضــــاء الـيت تــصـيـب
احلمـضيــات بطـريقـة الـرش
األرضـي بعــد انـتهــاء عمـليــة
الـرش بالطـائرات الـيت عاجلت
حشـرة الـدوبـاس اليت تـصيب
النـخيل وتـؤثـر علـى حـشـرة
الذبـابة البيضاء بشكل حمدود،
وطــــريقــــة الــــرش االرضـي
ملكـافحة الذبابـة البيضاء تكون
اكثر فعالية الن طبيعة معيشة

هذه احلـشرة تـكون يف الـسطح
السفلي للورقـة، وبالتالي تكون
عملـية الـرش بالـطائـرات غري

جمدية.
ومـن جانب آخر أعلـن الدكتور
عبـاس انه وضمن خطة لوزارة
الـزراعـة انـشئـت يف منـطقـة
منــدلي يف حمـافـظـة ديــــاىل
حمـطة بـستـان أمهـات  النخيل
مبسـاحة 90 دومنـًا نفذت فـيها
عمليـات الزراعة احلـديثة اليت
تشمل الـتخطيط الزراعي وري
الـبسـاتني مـع اعتمـاد اصنـاف
الـتمــور العـــراقيــة املـميــزة
لنشـرها واحملافظة عليها ومنها
الزهـدي والربحـي واخلسـتاوي
واالشـرسي ومري حـاج والصنف
االخري يعد نادرًا. وقد مت اجناز
زراعـة 20 دومنــًا ومن املــؤمل

اجنــــاز املــــراحل االخــــرى يف
السنوات الالحقة.

اصناف جديدة
فــضاًل عـمــا ذكــر مت ادخــال
اصنـاف جـديــدة من الـرز اىل
حمـافظة ديـاىل متتاز بـروائحها
العـطريـة واالنتـاجيـة العالـية
اليت تـتفوق بهـا على االصـناف
احمللـيــة ومـنهـــا العـنـرب ومـن
املؤمل كما يؤكد الدكتور عباس
ان تكون هذه االصناف اجلديدة
انطـالقة لتطوير الفالحني مع
ختـصـيــص أربعـــة دوامن لـكل
صـنف.  وتعــد هــذه اخلـطــوة
املرحلة التجريبية الثانية بعد
جناح البحوث الـتجريبية االوىل
اليت قــام بهــا املـتخـصـصــون
الزراعيون. وعند جناح أي صنف

سيكون هو الصنف السائد.

استخدام الطائرات ملكافحة ادغال الرز وحشرة الذرة

إنشاء حمطة أمهات النخيل وإدخال أربعة أصناف
جديدة يف زراعة الرز

كربالء/ املدى
تعـترب شـعبــة األمالك يف مــديــريــات
البلـدية مـن الشـعب املهمـة اليت تعـنى
بـأمالك املواطنني يف خطوتها األوىل من
ناحيـة حتديد قطعـة األرض وتسجيلها
لتكـون مـن حصـة املــواطن ويكـون له
وطن يـأوي إليه بعد أن يشـيد على هذه
القطعـة احملـددة مـن األرض الشـاسعـة
بيتـا يبنـيه بتعب الـسنني ومـا ادخره
لـكـي يـكــــون تـــشـيـيــــده لـه طعـم
الـنجــاح.شـعبــة األمالك واحـــدة من
الشعـب اليت ترتبط حبيـاة املواطن وقد
تكون خـدمتها خدمة مـتصلة ودائمية
علـى الــرغم من أن الـعمل مع املـواطن
يـبـــدأ خبــطـــوة وملـــرة واحـــدة ثـم
يـنتـهي..وشـعبـــة األمالك يف بلــديــة
كــربـالء متتـلك مفــاتـيح االسـتقــرار
الدائـمي للمـواطن حـني تزوده بـورقة
تـنتـهي بـــان يكــون له قـطعــة ارض
ستتحـول إىل بيت له جدران حتميه من
حــر الـصـيف وبــرد الــشتــاء وطـمع
املـؤجرين وسوء احلـياة حني غدرت به
وجعلـته غري قـادر علـى شـراء بـيت أو
قـطعـة ارض دون الـرجــوع إىل شعبـة

األمالك..
11 ألف طلب وتوقف

اإلجراءات
بعـد احلرب وسقـوط التمثـال استبـشر
املــواطنـون وخـاصــة الفقــراء من أن
البلـديــات اآلن ستقــوم بتـوزيع قـطع
األراضـي علـيهـم وختلـصهـم مـن ذلك
التفـضيل الـذي كـان ميـارسه الـنظـام
الـســابق..حـني جعـل عمـليـة تــوزيع
األراضي مقتـصرة علـى مؤيـديه حتى
لو كانت له اكثـر من قطعة ارض أو انه

كاجلمعيات اإلسكـانية فان العمل يكون
هو ختـصيص عـدد من األراضـي لتلك
اجلمعـيات واستيفاء رسومهـا القانونية
من قبل الـبلديـة ويتـم بعدهـا توزيع
األراضـي علـى مـسـتحقـيهــا من قـبل
اجلمعيـات اإلسكانية ذاتها..أما اآلن فان
العمل بهذا األمـر متوقف أيـضا وحلني

ورود التعليمات والضوابط اجلديدة.
أراض سحبت أراض سجلت
يـتناقل البعض من املـواطنني إن هناك
تالعــبــــــا جيــــــري علــــــى قــــطع
األراضي..حـيث تــسجل بـأمســاء غري
أمســائهـا احلـقيـقيــة..ويقـول هـؤالء
املـواطنون إن هنـاك قطع أراض سجلت
بأمسـاء البعثيني قبل اإلطـاحة بصدام
فحــــدث إن مت سحـب هـــذه األراضـي
وتسجـيلها بـأمساء جـديدة لقـاء مبالغ
يتفق بكـميتـها حـسب مـوقع القطـعة
ومـســاحـتهــا..يقــول مــديــر أمالك
البلديـة..لقد مت تـشكيل جلنـة لسحب
األراضي املــوزعــة خالف الـضــوابـط
والتعليـمات أيام النظام السابق وخاصة
يف عـام 1996 وهـذا اخلالف كـأن يكـون
مـسقط الـرأس أو االستفـادة ألكثـر من
قطعة حيث مت سحبها وتسجيلها باسم
البلديـة من جديد ..وقـد جرى بعدها
بيـع قسـم منهـا بـاملـزايـدة العـلنيـة أو
ختـصـيـصهــا إىل مــواطـنـني حــسـب
الـضــوابـط املعـتـمــدة يف حـيـنهــا..
ويـضيف..لقـد شكلـت جلنـة لـدراسـة
بـعض احلــاالت اليت سحـبت سهــوا من
قبل اللجـنة الـسابـقة واعـادة األراضي
اليت مل تـسجل إىل أصحـابهـا ويف حـالـة
تـسجـيلهـا بــاسم آخـر يـتم تعــويض
املتـضــرر بقـطعـة بــديلـة إنـصـافـا

حلقوقهم.

قطعـة أرض سكنيـة مسـاحتــها 100م2
..ويـضيف انه عـرف متـأخـرا إن هـذه
القـطع غري قـانـونيـة وان هـذه اجلهـة
ختصص الـقطع ملن تـعرفه وملـن يدفع
اكثـــر من 31 ألـف دينــار وهــو املـبلغ
املخـصـص كـــاسـتـيفـــاء لـتقـــديـم
الـطلـب..وهنــا يتـسـاءل املـواطـن أين
ذهـبت هــذه األمــوال الكـبرية وكـيف
ختصص هذه القطع السكنية دون علم
شعبة األمالك؟وجهنـا السؤال إىل مدير
األمالك..فـأجـاب..إن عـمل مثل هـذه
اجلمـعيــات أو اجلهـات الـكثـرية يعـترب
تصـرف فردي وقـد قامـت مديـريات
بلـديـة كــربالء مبفـاحتـة مـديـريـة
البلديات العامة حول هذا املوضوع ومل
حتصل املـوافقـة حلــد االن لعمل هـذه
اجلمعيـات وبـالتـالي فـان مـا تقـوم به
يعترب غـري قانـوني وهـو نفس أسـباب
موضـوعة التجـاوزات..ويضيف الـسيد
اخليـون..أما عمل اجلـمعيات الـرمسية

جمعيات توزع األراضي
خارج القانون

إذا كـان أمــر ختصـيص قـطعـة األرض
الـسكـنيـة منـاط بهـذه الـشعبـة..فـان
املـواطن يتـساءل مـا عالقـة اجلمعـيات
اإلسكــانيـة واجلـمعيــات اليت أوجـدت
نـفسهـا بعـد سقــوط النظـام؟إذ أخـذت
هــذه اجلهـات بــاستالم الــطلبــات من
املـواطنني لقاء مبـالغ كبرية كاشرتاك أو
سعر شراء ويف بعض احلاالت يصل األمر
إىل إعـطــاء قـطعــة األرض إىل املــواطن
بـصورة مبـاشرة ليبـدأ األخري ببنـاء ما
حـصل علـيه دون أن يـنتـبه إىل أن مــا
حصل عليه مل ميـر بأمالك احملـافظة.
املواطن )ح . هـ (الذي رفض الكشف عن
امسه..قــال انه عـضـو يف إحـدى هـذه
اجلمعيات اجلـديدة اليت قامت بتنظيم
اسـتمـارات للـمتقــدمني وخـاصــة من
عـوائل شهـداء االنتفـاضـة لـتخصـيص

بـصورة عشـوائية ومل يـبق متنفس يف
املــدينــة إال ومت التجـاوز عـليه حـيث
مشل احلــدائق والـســاحــات العــامــة
والرياضية واخلدمية..واعتقد أن مرد
ذلـك يعــــود إىل غـيــــاب اإلجــــراءات
القانونية والرادع الشرعي إضافة إىل أن
احلالة فضـحت ما كان يقـوم به النظام
الـسابق من إجـراءات حرمـت الكثريين
من احلـصول على قطعة ارض وبالتالي
فان هذا العوز الـذي كان جيتاح الطبقة
الـفقرية اليت قـضت معـظم حيـاتهـا يف
بيوت مـؤجرة تصاعـدت مبالغ اإلجيار
إىل احلد الذي مل يعـد يستطـيع الساكن
أن يتحملهـا خاصة بـعد موجـة ارتفاع
األسعـــار..فلجــأت هـــذه العـــوائل إىل
الــتجــــاوز لـكـي جتـعل اإلجــــراءات
املستقـبلية أمام األمـر الواقع..ويضيف
مـديـر أمالك كـربالء..بـالنـسبـة لنـا
هنـاك جلــان لتـثبـيت هـذه احلـالـة
وخـاطبنا اجلهـات املسؤولـة ولكن وكما
قلت ال تـوجد قـوانني لتـحد مـن هذه
الظـاهـرة اليت أخـذت تتـسع وتـشمل
مجيع الفراغات القريبة من األحياء أو
الواقعـة داخلهـا وخاصـة األحيـاء اليت
تقع قـريبـا من وسط املـدينـة.ويقرتح
الـسيـد اخليـون أن يتم تـشكـيل جلنـة
مــشرتكــة من قـبل دائــرة الـبلــديــة
والـتخــطيـط الـعمــرانـي والتـسجـيل
العقـاري والـدوائـر اخلـدميـة األخـرى
كاملاء واجملاري والكهرباء لغرض حتديد
هــذه التجــاوزات اليت تعـترب مـن أهم
املعـوقات اليت تـواجه العمل اآلن واليت
تعترب أيضا ظـاهرة غري حضـارية ألنها
تؤثر على التخطيط العمراني للمدينة

وتشويهه.

وانه مل حيـصل على قطعـة ارض سابقا
من قبل النـظام السـابق..ومازال العمل
جاريـا وما زالت شـعبة األمالك تـستلم
استمـارات الطلـبات..قلـنا للـسيـد علي
طارق ..إذا كان األمر كذلك فإن املواطن
يتـساءل ملاذا تستلمـون طلباتهم وهناك
تــريث أو تـوقف عـن ختصـيص قـطع
األراضي؟..يقـول مـديـر األمالك..كـان
األمـر هـو اسـتالم الـطـلبـات ولـكثـرة
الـطلبـات وحملدوديـة القطع الـسكنـية
املـتوفـرة اليت ال تغطـي كافـة الطلـبات
جـاء هذا الرتيث ولكننـا يف الوقت نفسه
نــواصل اسـتالم الـطـلبــات علــى وفق
اإلجـــراءات القــانــونـيــة حلـني ورود

التعليمات من الوزارة.

التجاوزات واختناق
املدينة

ما يالحظ على خارطـة املدن العراقية
جيـد إن ظاهرة التجـاوزات أضحت حالة
طبيعية..هنـاك فراغات بني البيوت يف
األحيـاء الـسكـنيـة اعـتربت كـسـاحـات
خـضـــراء لكـي يتـنفـس مـن خالهلــا
املـــواطـن بعـض آري احلـــدائق..إال أن
احلـروب حــولتهـا إىل سـاحـات جـرداء
وأمـاكن لتـجمع نفايـات البيـوت.. وبعد
احلـرب وجـد الفقـراء والـذين ال مـأوى
هلم إمكانيـة بناء دار بسيـطة على هذه
األماكن الفارغة حتى لو كانت بطريقة
التجاوز..دون أن متر عملية التخصيص
بــشعبــة األمالك ودون أن تكـون هـذه
الـــشعـبـــة قــــادرة علــــى حل هـــذا
اإلشكـال..يقـول الـسيـد اخليـون..إنهـا
ظـاهـرة عـامـة يف العـراق ومل تقـتصـر
علـى كـربالء..واغلـب التجـاوزات متت

اسـتلم قـبل أسبـوع مـن شعبـة األمالك
اسـتمـارة هلـا رقم لـتتحــول إىل قطعـة
ارض  تسجل بـامسه..يقول الـسيد علي
طارق اخليون مـدير أمالك كربالء..إن
عـمـل األمالك هــــو إعــــداد األراضـي
السكنية وتـوزيعها على مـستحقيها من
خمتلف الشرائـح يف اجملتمع وكذلك بيع
الفـضالت اجملــاورة للــدور الــسكـنيــة
وفـضاءات الـرصيف بعـد تثـمينهـا من
قـبل جلنـة مـشكلـة يف احملــافظـة هلـذا
الغرض..ومـن هذا املـبدأ يقـول السـيد
اخليـون بدأت األمالك بـاستالم طـلبات
املـواطـنني حـسب تــوجيهـات الـوزارة
فكـانت الطلبـات باآلالف اليت وصلت إىل
اكثـر من 11 ألف طلب علـى قطعة ارض
سكـنـيـــة وكـــان هـــذا ملـــدة ثالثـــة
اشهـر..ويضيف ولـكن وردنا تـريث من
قبل وزارة البلـديات واألشغال مـديرية
البلديات لـذلك توقف ترويج املعامالت
أو االسـتمـــرار يف ذلك.ولـكن املـــواطن
مازال  يقدم أوراقه من أن مسقط رأسه
يف كــربالء وانه يـسـتحق قـطعـة ارض

بعد أن توقفت عملية استقبال الطلبات يف كربالء

تشكيل جلان ملتابعة االمالك.. وغياب القانون من أهم عوامل التجاوزات

الرمادي/املدى
تشهـد العديد من بلـديات حمافظة
األنبــار محلـــة إعمــار واسعــة يف
خمـتلف اجملـاالت ومـنهـا مــا مشل
نـاحية احلبـانية حيـث مت ترميم
أكثر من 20 مدرسة ترميمًا جزئيًا
يفي بـالغــرض املطلــوب ويضـمن
عـودة الـدراســة فيهـا كــون أغلب
املـــدارس املـــوجـــودة يف حمـيـط
النــاحيــة آيلــة للـسقــوط وجيب

هدمها وإعادة بنائها من جديد..
تأهيل مشاريع للمياه

وقـال لـ)املـدى( الـسيـد ثـائـر حلـو
محـد اهلل مـديـر النـاحيـة: إنه مت
القيــام حبملــة واسعـة لـتنـظـيم
وتطـوير املـدينـة ورفع النفـايات
واألنقــاض ودفـن املــسـتـنقعــات
وتسـوية العـديد من الـطرق ضمن
بـرنــامج تـشغـيل العــاطلـني عن

العمل..
مــشـريًا إىل أن خـطــة هــذا العــام
تضـمنـت أيضــًا تبلـيط جـزء من
الـشارع العام يف منطقـة الصديقية
وإنـشاء قـالب جانـيب لألرصفة مع
االهتمام بـاملناطق اخلضـراءوإنشاء

إعادة إعمار عشرات املدارس وتأهيل شبكات املاء الصايف والصرف الصحي
حدائق عامة..

أمـا يف جمال تـأهيل ثالثة مـشاريع
مهـمة للـماء هـي اخلالـدية املـوحد
وحصيبة الشرقية وقرى اخلالدية
وجتهيزها مبولدات ملعاجلة انقطاع
التيـار الكهـربـائي كمـا مت تـأهيل
جممعــات البــودفتـة وأبــو فليـس
والقدس وحي العمال ومد خطوط
أنابيب بقطر 6 انج و4 انج ملنطقة
الـصــديقيــة ومعـاجلــة الكـسـور
احلــاصلــة يف الـشـبكــة القــدميــة
لناحية احلبـانية مع رفع كشوفات
إىل املديـرية الستبـداهلا وبطول 20
كيلو مرتًا ونصب جممعات مائية يف
منـاطق البــو عبيـد والبـو شهـاب
والبـو بـالي وهـدفنـا إيصـال املـاء
الصـاحل للشـرب إىل أبعـد نقطـة يف

ريف الناحية..
أساليب يف تصريف املياه

املتراكمة
وحـول نـشـاطـات دائـرة اجملـاري

أجاب:
تقـوم حـاليـًا جلنـة من مـديـريـة
جمــاري األنبــار بــإكمــال أعمــال
اجملـاري وعمل مـنهوالت يف الـشارع

اخلــدمـي يف احلبـــانيــة متـهيــدًا
لتبـليطه حيث يعتـرب من الشوارع
املهمـة يف املديـنة كـما مت مـد خط
جمــاري يف منـطقــة الصــديقيـة
لتـصريـف املياه املـرتاكمة وجتـهيز
سيـارات حــوضيـة لـسحـب امليـاه

الثقيلة..
وأشار الـسيـد ثائـر حلـو محد اهلل
مدير نـاحية احلبانـية إىل النهضة
الـزراعيـة الواسـعة الـيت تشهـدها
أريـاف احلبانـية وإن جلنـة الفصل

يف املنــازعــات الـــزراعيــة تعقــد
اجتمـاعها بشكل متواصل من أجل
تذلـيل كافـة الصعـوبات واملـشاكل
اليت تعرتض سبل النهوض بالواقع
الزراعـي.. كما تـابع اجمللس احمللي
لنـاحية احلبـانية عملـية اإلشراف
علـى نـشـاطـات الـدوائــر وعقـد
اجللـســات الضـروريــة كلمـا دعت
احلـاجــة من أجـل تقيـيم عـملهـا
واالرتقــاء بـــأدائهــا ومبــا خيــدم

مواطين الناحية.

واستـطـاعـت بلـديــة الفلـوجـة
مـؤخـرًا مـن املبـاشــرة بعـمليـة
تـنظيم وتـطويـر املديـنة تنـفيذًا
خلطـة وزارة البلـديـات واألشغـال
)مــن اجل مــــدن أمجل وأكـثــــر
إشراقـًا( حيث مت تقـسيم املـدينة
إىل سبعة قطاعـات يضم كل قطاع
جممـوعـة مـن األحيـاء.. وتـركـز
عـمل البلـديـة يف أحيـاء املعلـمني
والـوحـدة وهــذه األحيـاء تـشكل
قاطعـًا واحدًا من املـدينة ونـسبة
الـ20% والــيت تقـــوم الــبلـــديـــة

بتنفيذها تنفيذًا مباشرًا..
وقـالت لـ)املـدى( املهنـدسة كـوكب
محـود حسـن مسـؤولـة احلملـة يف
املـدينـة: إن املبـاشـرة يف تنـظيف
املـدينة متـت أيضًا يف قـطاع رقم 3
والذي يشمل أحياء األندلس ونزال
والرسالـة فيما بقيت هناك مخسة
قـطــاعـــات من املـــدينــة يف دور
اإلحالة على املقاولني مشرية إىل أن
البلـديــة تبـذل حــاليــًا جهـودًا
استثنائيـة يف اإلشراف على نظافة
مجيـع القطـاعـات نظـرًا لتـأخـر
املباشرة يف الكثري منها واليت تشكل

نسبة اإلجناز 80% من املدينة.

التخصيصات املالية
وحول التخـصيصات املالية أجابت

املهندسة كوكب محود حسن:
لقـــد مت ختـصـيـص مــبلـــغ 296
مليـونــًا 682 ألف دينــار لتــأجري
اآلليـات وإدامتهـا وصيـانتـها و167
ملــيـــــونـــــًا و467 ألف ديــنـــــار
للمـستلزمـات اليدويـة واملتنـوعة
للـتنـظيـف و14 مليـونـًا و361 ألف
دينـار كـأجـور عمـال إضـافيــــــة
فيما مت ختصيـص مبلغ 39 مليونًا
و875 ألف ديـنـــار لـكل بـــاب مـن
األبـــواب الثـالث اليت تـشـمل ردم
املستـنقعات وتـسويـة املنخفـضات
وتنظيم وتـأهيل وزراعة احلدائق
واملتنـزهات واالهـتمام بـاألرصفة
واجلـزرات الـوسـطيـة والعالمـات
املرورية وعالمات الداللة.. كما مت
ختـصيص مـبلغ 292 مليـونًا و334
ألف دينار ألعمال مـديرية جماري

الفلوجة..
وأشــارت إىل أن اخلـطــة تـضمـنت
تـشغيل 810 عمـال يومـيًا وبـأجر
قــدره 4 آالف دينـار وقـد مت فعاًل
تــشغيل 162 عــاماًل منهـم حصـة

الـبلــديــة يف الـتنـفيــذ املبــاشــر
واستئجار عدد من اآلليات.

أعمال الصيانة والتبليط
والـتقـينــا يف بلــديــة الفلــوجــة
املـهنــدس عبــد اهلــادي عبــد اهلل
املشـرف على أعـمال الطـرق حيث
قال: يستمر العمل حاليًا يف صيانة
الـطــرق املهمـة وإكـســاء بعـضهـا
بــاألسفلـت ومنهـا شـارع سـاحـة
األردن بـاجتاه حـي الشهـداء حيث
مت إجنـاز إكـسـاء 7 آالف مرت مـربع
مـن الـــشـــارع وال يــــزال العــمل
متواصاًل وصيانـة الشارع اخلدمي
اجملـاور للحي الصناعي ومبساحة 5
آالف مرت مـربع وتـسـويـة احلفـر
واملطـبات يف شـوارع متـفرقـة من
حي اجلـوالن ومبسـاحــة ألفي مرت
مـربع ويف خـطتنـا صيـانـة كـافـة
الشوارع املتضررة يف أحياء اجلوالن
ونــزال واحلي العـسكـري وإكـسـاء
شارع مـيسلـون والقيـام باألعـمال
الرتابية والفـرش وأعمال األسفلت
لشوارع يف أحياء األندلس والرسالة
والشهداء خالل الـنصف الثاني من

هذا العام..

مشاريع مستقبلية
وحــول املـشــاريع األخــرى أجــاب
املهندس عبد اهلـادي عبد اهلل: لقد
قمنـا بـإعـداد تصـاميـم إنشـائيـة
ومعمـارية لبنايـة القسم البلدي يف
املـدينـة وأعددنـا خطـة لصيـانة
املـتنـزهـات واملـشــاتل واحلــدائق
العـامة والـتوسـع يف هذا اجلـانب..
كما سيتم ربط جسر السد بطريق
املـــرور الــســـريع لـتاليف دخـــول
سيارات احلمل إىل املدينة وختفيف
الــزخم املـروري احلــاصل عـليهـا
والـتنـسـيق مع مـديـريـة طـرق
وجسـور األنبـار لتـبليـط الشـارع
الذي يربـط اجلسر الثـالث باملرور
السـريع وإنشـاء جسـر حديـد على
نهـــر الفـــرات وربــطه بــشـــارع
60.وأخريًا.. وبــرغم املـشـاريـع اليت
مت احلـديـث عنهــا إال أن البـدايـة
تبقـى متـواضعـة حـيث أن هنـاك
مخـسة قـطاعـات مل تتم املبـاشرة
بهـا بعـد.. كمـا أن مـدينــة حبجم
الـفلـــوجـــة وهـي األكـرب واألوسع
واألهم بالنـسبة ملـدن األنبار فـإنها

حتتاج إىل الكثري من الرعاية..

.


