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جولة يف االحياء والشوارع
ولكـي نـبـتعـــد عـن الـتعـمـيـم سـنقـــوم مـن
خالل هــذا املــوضــوع بــإعـطــاء صـــورة عن
عـدد من احيـاء وشـوارع بغـداد ابتـداءً من
ساحة امليدان وشوارع اجلمهورية واملتنبي
والـرشيد والـسعدون.. فـنظرة الـى ما آلت
إليه ساحـة امليدان والـشوارع احمليطـة بها
تعــطـيـنـــا الـــدلـيـل علــــى حجـم اإلهـمـــال
الكـبيـر الحيـاء عـاصمـتنـا بغـداد، وإذا مـا
دخلـنــــا إلــــى ســــوق الهــــرج الــــذي أعلـنـت
األمـــانـــة ومـنــــذ اوائل أيلـــول املـــاضـي عـن
وضع خـطـــة لـتـطـــويــــره فال منـلك إال ان
نتساءل عـن اخلطوة األولى الـتي نفذتها
االمــانــة لـتـطــويــر هــذا الــســوق الــشعـبـي
والـتــــراثـي أو شــــارع املـتـنـبـي الــــذي يـكــــاد
الطني والنفايات يغـطيان جانبيه وصوالً
إلـى سـاحـة الـرصـايف التـي ولالسف متثل
مـنتهـى االنفـالت يف كل شيء فال تـنظـيم
مــروري وال نـظــافــة وكل علــى هــواه.. ولن
نــتحـــدث عـن املـنــطقــــة املقــــابلــــة للـبــنك
املـركـزي حـيث ال يــسيـر املــواطن إال علـى
اكــداس من صنـاديق )الكـارتـون( الفـارغـة
وانـواع أخرى مـن النفايـات.. ولو استـدرنا
من ساحـة حافـظ القاضي بـاجتاه سـاحة
الوثبـة فما علـينا إال ان نـترحم علـى أيام
كــانـت فـيهــا هــذه الــشــوارع شــاهـــدا علــى
مــستـوى الــرقي الـذي عــاشه العـراق أيـام
زمـان حيث نـادراً ما كـان يزور العـراق وفد
رسمي من دون ان تنـظم له جولـة يف هذه

الشوارع التراثية.

مسؤولية أمانة بغداد

وحـيــــدر كـــــامل وغـيــــرهـم قـــــائلــــة: نــــدعــــو
املــســؤولـني يف الـبلــديــة إلــى جــولـــة يف كل
احـياء الكـاظميـة ليروا بـأم اعينهـم مقدار
مــا عــانـته ومــا زالـت تعــانـيه هـــذه املنــاطق
مـن اهـمـــال ســـواء يف خـــدمـــات اجملـــاري أو
الـتبليـط، واما إذا حتـدثنـا عن التـجاوزات
فحــدث وال حــرج حـيث ان املـتجــاوزين قــد
نــزلــوا الــى مجــرى الـشــارع وقـطعــوا مــرور
املــركـبــات خــاصــة يف بــاب الــدروازة وشــارع
العـــسكـــريـني وغـيـــرهـــا.. ولــم نلـمــس أيـــة
خدمـة ال من امـانة بغـداد وال من اجمللس
االسـتشـاري احمللي ومـا زلنـا ننتـظر بـارقة
االمل بـتـنفـيــذ مــشــروع تـطــويــر املـنـطقــة
احمليـطة بـالصحن الكـاظمي الـشريف. ان
الكـاظـميــة حتتـاج إلــى حمـالت تطـويـريـة
تلـيـق مبكــانـتهــا ســواء الســواقهــا املهـملــة
التي تفتقر متاماً إلى النظام والنظافة أو
ألحـيـــائهــا وبــالـتــأكـيــد فــان هــذا يـتـطلـب
تضـافـر جهـود املـواطـنني واجمللـس احمللي

وليس مسؤولية األمانة وحدها.

يف منطقة العالوي
يف مـنــطقـــة العالوي وبــالـتحــديــد االزقــة
القـــريبـــة من ســاحــة الـشـيخ معــروف فــان
بعــض االزقـــة غـــرقـت مبـيـــاه اجملـــاري وان
األطفـــال وسكـــان هـــذه االزقـــة يـضـطـــرون
لـلخــــوض يف هــــذه املـيـــــاه للــــوصــــول إلــــى
الشارع وقـد قرأنا الفتة عـن تنفيذ مشروع
لـتـطـــويـــر اجملـــاري يف هـــذه املـنــطقــــة عله

يخفف من معاناة سكنتها.

منطقة اليرموك
يف مـنــطقـــة الـيـــرمـــوك حـــدثـنـــا املـــواطـن
محمـد لبيب مشـيراً إلى انه ال يـكاد يخلو
شــارع مـن شـــوارعهــا مـن تخــسف بعــضهــا

قدمي جداً.
وعلـــى الـــرغـم مـن ان مـنــطقـتـنـــا حـــديـثـــة
نــسـبـيـــاً إال ان شـــارعهـــا الـــرئـيــس خـــاصـــة
املـمتــد من مـحطـة تعـبئـة وقــود اليـرمـوك
حـتـــى حـي الـــداخلـيـــة مملـــوء بـــاملـطـبـــات
والتخـسفـات كـذلك الـشـارع املقـابل لـنفق
السكـة يف حي الداخـلية وبـرغم املعـاجلات
العـديدة إال أنـها لم تثـمر شيئـاً حيث ثبت
ان عـمليــات التـرقـيع غيـر مجـديــة كمـا ان
املـياه تغـمر هـذا النفق الصغـير ولـيس من

حل.

اخيراً
اخيـراً.. هـذه صـور مـؤسفـة ومـؤملـة يف عـدد
مـن احيـاء وشــوارع بغــداد التـي نتـمنـى ان
جتــد بعـض الــرعــايــة مـن اجهــزة األمــانــة
خـــــاصــــــة بعــــــد ان اوكلـــت مهــمـــــة اعــمـــــال
الـنظـافـة إلـى شـركـات ومقـاولني عـراقـيني
ــــــــأمـل ان يـــتـحـــمـل كـل مــــــــواطـــن كـــمــــــــا ن
مــســـؤولـيـتـه يف احلفــــاظ علـــى جـمـــالـيـــة
مدينة بغداد باالخـبار عن كل حالة جتاوز
حتصل خـاصـة مـن قبل أصحـاب مـركبـات
ـــــــذيـــن تـعـــــــودوا رمـــي حـــمـل االنـقـــــــاض ال
انقـاضهم يف السـاحات والتقـاطعات داخل
االحـيـــاء الـــسكـنـيـــة.. ولـنـتـــذكـــر دائـمـــاً ان
احلفـــاظ علــى نـظــافــة وجـمــالـيـــة بغــداد
مسـؤوليـة اجلميع لـكن تبقـى األمـانـة هي

اجلهة املسؤولة لو نظم العمل فيها.
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سبـبه االنفجـار يف الـشـارع والـسـاحـة أمـا
كـان مفـروضـاً ان تعيـده إلـى سـابق وضعه
حتـديـاً لـلمجــرمني؟ لقــد كنـا يف مــواسم
معـيـنـــة نلـمـــس بعـض االعـمـــال اجلـيـــدة
لألمـانــة علـى مـا فـيهـا مـن تقـصيـر مـثل
تـوزيع الـشـتالت وزرعهـا يف الـشـوارع فـكنـا
نــتــمـــتع وســـط ذاك الــــظالم بــبــــــريق مــن
االمل والــســـرور امــــا اآلن فخـــراب ودمـــار

واهمال.
ويقـــــول صــبـــــري جــمــيـل القــيــــســـي رجل
اعـمــــال: مـنـــــذ صغـــــري تعــــودت ان اكـحل
عـيـنـي علــى خـضــرة احلـــدائق يف اجلــزرة
الـوسطيـة لشـارع عمـر بن عبـد العـزيز يف
االعـظـميـــة التـي أحيـلت إلــى طـبقـــة من
االسمنت وازيلت كل معالم اخلضرة فيها
وال أدري مـا الـسـبب، ان الـذي يـبيح إزالـة
هـذه املزروعـات لينـظر إلـى حرص العـالم
إلى زراعـة كل شبر علـى عكس مـا يحصل
عنـدنا ان ما يجـري من حتويل املـساحات
اخلـضـر إلــى طبقــات من الــسمـنت يـؤثـر
وال شـك يف الــبــيــئـــــة ويف الـــصحـــــة فــمــن

يتحمل مسؤولية ذلك؟

يف الكاظمية
ويف الكــاظـمـيــة حــدثـتـنـــا مجـمــوعــة مـن
املـــواطنـني هم عـلي جــواد وقــاسـم فيـصل

املنـطقة املـقابلـة المانـة بغداد كـما انه يف
الـــوقت الـــذي دعت فـيه األمــانــة إلــى رفع
احلـواجــز الكــونكـريـتيـة فــانهــا زادت عمـا
كــانـت علـيه واالمــانـــة نفــسهــا عـبــارة عـن
ـــــــس مــــن الــكــــتـل واحلـــــــــواجـــــــــز مــــتـــــــــاري

الكونكريتية.
والـتقـيـنـــا يف ســـاحـــة الـنــصـــر بـــاملـــواطـن
محـمــد اسـمــاعـيل الــذي ســألـنـي قـــائالً:
انـظر يـا أخي إلـى االنقاض الـتي هي من
آثــار الـتفجـيــر الــذي حــدث يف الــســاحــة
مـــؤخـــراً ومـــا سـبــبه مـن مــــآس لقـــد قـــام
أصحاب احملـال باعادة بنـاء محالهم لكن
السـؤال: ماذا فعلت األمانـة إلزالة اثار ما
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سيـد عـدنـان أبـو عبـد الـرحمن مـن سكنـة
ــــــــاطـق بـغــــــــداد الـقــــــــدميــــــــة احــــــــدى مـــن
)العاجلـني( يقول: ان مـا نراه يف الـشوارع
الرئيـسة بسيـط مقارنة بـاالزقة واالحياء
القـــدميـــة حـيــث شحـــة املـــاء يف الــصــيف
وطـفح اجملــــاري وتـكــــدس الــنفــــايــــات وال
نـدري متـى نحظـى مبن يحـرص علـى ان
يعـيــد لـــوجه بغــداد وجـمــالـيـته صـــورتهــا
احلـقيـقيـــة فثـــرواتنــا وعلــى مــر العـصــور
اهـــدرت من دون ان نــستـفيــد مـنهــا وبـقي
احلــــرمـــــان مالزمــــا آبــــاءنـــــا بل اجــــدادنــــا
وانتقل الينا وال أغـالي إذا قلت ان اوالدنا

ليسوا احسن حظاً منا..
وبـــالـتـــأكـيـــد األمـــانـــة تـتحـمل جـــزءاً مـن
املسـؤوليـة بل اجلزء األكـبر وبـصراحـة لم
نـلمـس خــدمــات جــديــة وال نــريــد وعــودا
وتـــــصــــــــريـحــــــــات بـل عـــمـال مـلـــمــــــــوســــــــا
فــــالــتجـــــاوزات متأل الـــشــــوارع مبــــا فــيهــــا
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إلى انظار امني بغداد

جـولـة غري مـرحيـة يف شـوارع واحيـاء بغـداد القـديمـة واحلـديثـة
الـذي يتجـول يف احيـاء بغداد وشـوارعها يـلمس بـشكل جلـي حجم التـشويه
الـذي أصاب عـاصمتـنا اجلمـيلة، ويعـتصرنـا األلم ونحن نـرى تدني مـستوى
اخلـدمــات فيهـا بــرغم اعالنـات األمـانـة عن تـنفيـذ حـمالت كبـرى يف مجـال
الـنظـافـة واصالح التـخسفـات والـزراعـة والتـشجيـر وغيـرهـا.. وشـيء جميل
ومفرح ان تتـضمن خطط األمانة مشـاريع حضرية وتطويـرية ملدينة بغداد
ولكـن االجمل ان نـتلمـس نحن املـواطنـني حتقيق حـد معـني من اخلـدمـات
وعلى وفق امكـاناتها املتوفرة لنتوجه بعدها إلى املشاريع الطموحة التي

تتطلب العديد من املستلزمات ويف مقدمتها التخصيصات املالية.

أين متابعة بلديات املناطق ملهماتها.. واين اآلليات وموظفو األمانة؟

بغداد ـ طارق اجلبوري

االوساخ.. والنفايات.. واالنقاض.. وطفح اجملاري
سماتُ شوارع املناطق العامة والفرعية

بغداد/عمر الشاهر
يختلـط اسم شـارع ابي نـواس يف الـذاكـرة
العــراقيــة بكل مـا هــو ممتع ولـذيــذ،  من
عبق دجلة اخلـالد مرورًا بـرائحة السمك
املـسكوف على الطريقـة العراقية الفريدة
وصواًل الـى اجلو الرومـانسي الـذي يثيره
الــــشـــــارع بــــــاشجـــــاره ذات اخلـــصـــــوصــيـــــة
املنمقـة.. وكأي من شـوارع بغداد العـريقة
يــنــتـــصــب ابـــــو نـــــواس يف ذاكـــــرة ابـــــائــنـــــا

الطالل ابي نواس .. تـلك الرقعة الـغالية
من ارض احلـبيبـة بغـداد وهي تتلـوى من
اوجـاع الكـتل الكـونكـريـتيـة واالزبـال الـتي
ســــدت الفــــراغ الــــذي تــــركـتـه اشجــــار ابـي
نـواس الــراحلـة بــرحيـله.. ولم تـكتف ايـد
العــبــث بــكل مـــــا اصـــــاب أبــي نـــــواس مــن
دمـــارات اردته خـــالـيـــًا مـن احلـيـــاة اال مـن
بعــض الــــذيـن رفــضــــوا االنــصـيــــاع الرادة
الـــــزمــن واصــــــروا علـــــى فـــتح أكــــشــــــاكهــم
ليبيعوا للناس سـمكًا ما عاد مسكوفاً، بل
ابتــدع بعـضـهم جــرحــًا جــديــدًا يف جـســد
هذا الـشارع الـتاريخـي عندمـا حولـوه الى
مكـان لغـسل الـسيـارات، فبـامكــانك اليـوم
ان تـأخـذ سيـارتك الـى مـا بقـي من شـارع
أبـي نــواس وتــضعهــا عـنــد احـــد اصحــاب
)كــــــراجــــــات الغـــــسل والــتـــــشحــيــم( الــتــي
تـشكلـت مثلمـا تـشكلت طـارئـات عـدة بعـد

احتالل بغداد.
اضع آهـــــاتــي هـــــذه بــني يـــــدي مــن يهــمه
االمر من املسؤولني كأمني بغداد لو اراد ا
ن يـوصف بـاالمانـة حقـًا ومحـافظ بـغداد
لو احب ان يحافظ علـى اشيائنا الغالية،
لـعلهـم يـصـنعـــون لهــذا الــشــارع شـيـئــًا يف
زمــن تهـــاوت فــيه الـــذكـــريـــات مــن علـيـــاء

خصوصيتها الى حضيض االبتذال.

واخـــوتـنــــا الكـبــــار معـبـــرا  عـن عــصـــرهـم
الـذهـبي عنـدمـا كـانت )الـدنيـا بخيـر(.. و
ال ينفك احدهم من تـذكر احاديث سمره
يف ذلك الـشـارع الــذي اقتـرن اسـمه بعـدد
من شـوارع العـواصم العـربيـة والتي كـانت
يف افــضل احــــوالهــــا  ال تــــرقــــى       الــــى
روعــــة ابـي نــــواس  كـــشــــارع ا حلـمــــراء يف

بيروت وغيره.
سقـت مقــدمـتي هــذه  وانــا اتـطلـع اليــوم

أبو نواس .. من اخلصوصية اىل الفوضى

يقـضـي بـــاخـــذ املـــوافقـــات املــسـبقـــة مـن
الـوزارة حـول اجـراء التـرميمـات ومعـرفـة
اجلهــة املمـولــة واالطالع علــى الكـشـوف
لـتقـيـيـمهــا ومـتـــابعــة مـــراحل الـتـنفـيــذ
والتـسلّم. ويف هذا الصدد اكـد لنا السيد
لــؤي اجلــريـــان ان املنــظمــات االنـســـانيــة
الـتـي اتــبعـت هـــذه الـتـعلـيـمـــات وقـــامـت
بـــالـتـنــســيق مع مـــديـــريـــة الـتـــربـيـــة قـــد
اجنـــزت اعـمـــالهـــا بــشـكل مـــرضٍ، وعـــدّد
CPAوRTI وCHF  مـنهـــا مـنـظـمـــات
وخــصـــــوصـــــا مــنــظــمـــــة  CAREالــتــي
وصف اعمـالهـا بانـها جـيدة جـدا. بينـما
كـــانـت االعـمـــال املـنفـــذة مـن قـبل قـــوات
الــتحــــــالف وشـــــركـــــة بـكــتل و GSTهــي
اعمــال تــرمـيم سـطـحيــة ودون املــستــوى
املـطلـوب. وقـد اطـلعنــا علــى تقيـيم اُعـد
من قبل مهنـدسي التربيـة يبني ان نسبة
االعـمال التي صنفـت بانها غيـر مرضية
يـبـلغ قــــرابــــة ثلـثـي املــــدارس الـتـي متـت

صيانتها.
ان روح املـــــرحلـــــة اجلـــــديـــــدة واالنــتقـــــال
الـدميقــراطي رمبـا فـسح اجملــال لبـعض
ضعـاف النفـوس من املقـاولني القتـناص
الفــــرص وجـنـي االربـــــاح علــــى حـــســــاب
املــصلحـــة العـــامـــة. كـمـــا ان رغـبـــة قـــوات
الـتحــالف يف الـظهــور مبـظهــر املـســاعــد
للـشعـب العــراقي مـن خالل صـرف مـنح
سخيـة )الصالح( البنـية الـتحتيـة بدون
الـتـنــسـيـق مع الـــدوائـــر ذات الـعالقـــة، او
حـتـــى وضع الـيـــات مـنـــاسـبـــة لالشـــراف
الفـنـي، قـــد ادت يف الـنهـــايـــة الـــى تـــذمـــر
املــــواطـنـني مـن هــــذه االعـمــــال الـتـي ال
تـتـنــــاسـب ومـبــــالـغهــــا مـع حجــم العــمل
املـنفــذ فـيهـــا. ونحـن نـضـم صــوتـنــا الــى
صــوت املـســـؤولني يف دوائـــر التـــربيــة ويف
الـدوائـر االخـرى من اجل اشـراك جـميع
االطـراف ذات العالقـة عنـد االقدام عـلى
انشاء مشـروع خدمي او صيانته لتجنب
حصـول اخطاء قـد يصعب عالجهـا بعد

ذلك.

الــى تــأثيــرات سلـبيــة اخــرى نـتجـت عن
جتــــاهل مـــديـــريـــة الـتـــربـيـــة متـثلـت يف
احـــــالـــــة االعــمـــــال خالل فــتـــــرة الـــــدوام
املـــدرسـي ممـــا سـبـب اربـــاكـــا شـــديـــدا يف
احلالة التربـوية ادى الى تعطل املدارس
احـيــــانــــا، والــــى تـقلــيل فــــرص الـتـعلـيـم
املــــوضــــوعــــة ضـمـن اخلــطــــة الـيــــومـيــــة
لـلــمـــــــدرســـــــة يف احــيـــــــان اخـــــــرى. واورد
املــتـحـــــــدث مــثـــــــاال عـلـــــــى ذلـك اجـــــــراء
الترميمات على 45 مدرسة واقعة ضمن
نـاحيــة االسكنـدريـة بني شهــري تشـرين
الــــثــــــــــــانــــي 2003 واذار 2004، وهــــي ذروة
الفـتـــــرة الـتـعلـيـمـيـــــة واشـتــملــت علـــــى
امتحـانـات فـصليـة ونـصف الـسنـة، ممـا
اضطـر ادارات هـذه املـدارس الــى اعطـاء
الـــدروس الــتعلـيـمـيـــة يف ســـاحـــات هـــذه

املدارس!!

اجناز جيد للمنظمات
اإلنسانية

مــن جهـــــة اخــــــرى، فقـــــد اصـــــدرت وزارة
التــربيـة امـرا وزاريـا يف شهـر متـوز 2004

تـــــــركــت مـــــــدارس اخـــــــرى هــي يف امـــــس
احلـاجـة إلــى صيـانـة وتـرمـيم، سـواء يف
مـــــراكـــــز املـــــدن أو يف القـــــرى واالريـــــاف.
ويـعتقـد الــسيـد اجلـريـان ان الـسـبب يف
هـذا اخللل يعـود إلـى عـدم التنـسيق مع
الـتربـية، واضـاف: ان التنـسيق قـد جرى
يف بعض االحـيان مع اجملـالس احمللـية،
وعلـى الرغـم من قنـاعتـنا بـدور اجملتمع
احمللي يف تــشخيـص االولـويــات اال اننـا
نـــرى ان طـــريق اعـــداد وتـنفـيـــذ اعـمـــال
الـصـيـــانـــة للـمـــدارس يجـب ان ميـــر مـن
خالل مــديــريـــة التـــربيــة كــونهــا اجلهــة
الـتـي متــتلـك الــصــــورة االشــمل، والـتـي
تــسـتـطـيع ان تـــوجه االســتغالل االمـثل
لالمكــانيــات املتــاحــة مبــا يعــود بــالـنفع
علـــــى اكــبـــــر قـــــدر ممـكــن مــن االبــنــيـــــة
املدرسيـة. واكد السـيد مديـر التخطيط
ان مـثل هـــذا الـتـنــســيق كفـيل بـــاتـــاحـــة
الفـــرصـــة لـــدوائـــر الـتـــربـيـــة بـــاالشـــراف
واملــتــــــابعـــــة ملــــــراحل الــتـــنفــيـــــذ وبــيـــــان
صالحيـة العمل خصوصـا وان املستفيد
النهــائي واملـســؤول عن الـعمل هـو دوائـر
التـربيـة نفـسهـا. واشـار الـسيـد اجلـريـان

إلــــــى قـــــــواطع غــيــــــر حـــــــاملـــــــة.. ونحــن
نتـســاءل، مــاذا كــان ميكـن ان يحــدث لــو
لم يقم احد املواطنني الغيارى بالتبليغ
عــن اخللـل الفـنـي؟ ومـن املـــســــؤول عـن
انهــيــــــار الــــسـقف –الســـمح اهلل –فــــــوق
رؤوس اطفـــــال صغــــار ال حـــــول لهـم وال
قـــوة غـيـــر انهـم اضحـــوا وسـيلـــة للـــربح

السريع؟

اخللل بعدم التنسيق
ومـــن جـهـــتـه حتـــــــــدث مـــــــــديـــــــــر قــــــســـم
الـتخطـيط يف مـديـريـة التـربيـة الـسيـد
لـؤي اجلـريــان عن هـذا املـوضـوع قــائال:
نحــن نـــشـكـــــر أي جهـــــد بـــــذل مــن اجل
تـرميم ابـنية املـدارس والدوائـر التربـوية
يف احملــــــافـــظــــــة، ولـكــن كــــــانــت هــنــــــاك
مالحظـات كثيـرة عن هـذه االعمـال من
حيث عـدم التخـطيـط املسـبق لتحـديـد
املــــــدارس ذات االولــــــويــــــة يف الــتــــــرمــيــم
وحــسب احلــاجــة املــاســة. ولــذلك كــانت
هــنـــــاك مـــــدارس صـــــرفــت لهـــــا مــبــــــالغ
للتـرميم والكـثر مـن مرة احـيانـا، بينـما

بال أسس كونكريتية
ويف لقــــاء مع الــسـيـــد مـــديـــر الـتـــربـيـــة
الــدكتــور حمـادي العـوادي اطـلعنـا علـى
حـــالـــة اخــــرى ال تقل غـــرابـــة عـن تـلك.
فقد وصلـت شكوى إلى مـديرية الـتربية
تفـيـــد ان املقـــاول الـــذي يقـــوم بـــاعـمـــال
اضـــافـــة صفـــوف دراسـيـــة إلـــى مـــدرســـة
النهـرين يف قـريـة )هـوه الـشـام( التـابعـة
إلـى مـركــز قضـاء احللـة، قـد اقـدم علـى
بـنـــاء اجلـــدران الــطـــابـــوقـيـــة احلــــاملـــة
للـسقف بـدون تـنفيـذ اسـاس كـونكــريتي
كما هو متعـارف. وعلى الفور قام السيد
مـديـر التـربيـة بتـشكـيل جلنــة فنيـة من
مهـنــــدسـني يف احملــــافــظــــة ومــــديــــريــــة
التـربيـة اضـافـة إلــى اعضـاء يف مجلـس
ارياف احللة، ومت الكشف امليداني الذي
اثــبــت ان اجلـــــدران بــنــيــت فـــــوق صــبـــــة
خرسانيـة ال يتعدى سمكها الـ)10 سم(!
وبعـد استـدعـاء املقـاول مت التـوصل إلـى
احــالــة املــوضــوع إلـــى جهــة اسـتــشــاريــة
قـررت تنفيـذ اسس كـونكـريتيـة مـسلحـة
تـسنـد اعمـدة كـونكـريتيـة مـسلحـة تقـوم
بحمل السقف وحتويل اجلدران املُنفذة

اعمال سطحية
ففي ناحية املـدحتية التابـعة الى قضاء
الهــاشـميـــة ببــابل حتــدث الـينــا الــسيــد
عـلــي حـــــســني راضــي عــــضـــــــو مـجـلـــــس
الـنـــاحـيـــة )وهـــو ايــضـــا عــضـــو مـجلــس
احملــــافــظــــة( عـن قـيــــام شــــركــــة )بـكــتل(
بتـرمـيم مـدرسـة ديـر يـاسني الـواقعـة يف
مـركـز النـاحيـة/ احلي العـسكـري خالل
العطلـة الـصيفيـة يف العـام املـاضي، دون
استـشــارة مجلــس النــاحيــة او مــديــريــة
التــربيـة، حـيث قــامت الـشـركـة بــاعمـال
سطحية من اعـادة )لبخ وبياض( بعض
اجلـــــدران وصــبـغهــــــا، وبعـــض االعــمـــــال
الكهـربــائيـة والـصحيـة، اال انهـا رفـضت
اصالح احـد الـسقــوف اآليلــة للـسقـوط
بحجة عدم كفاية التخصيص! واالنكى
مـن ذلك ان املقـاول العــراقي الـذي نفـذ
العــمل قــــد قــــام )بـبـيــــاض( حـتــــى هــــذا
الــسقـف رغم تـضــرره بــشكل كـبيــر، وقــد
الحـظـنـــا خالل الـــزيـــارة املـــوقعـيـــة الـــى
املدرسـة ان ادارة املدرسـة قد قـامت بغلق
الـصفـوف الــدراسيـة الـتي يغـطيهـا هـذا

السقف املرعب.

مدارس تبنى بدون أسس يف بابل وأخرى تستخدم الساحات صفوفاً دراسية!!
بابل/عالء خالد غزالة

ضمن مشاريع اعادة االعمار من قبل الدول املانحة

متيزت الفترة التي تلت
انهيار نظام احلكم السابق
وحلني تسلّم السيادة يف
الثالثني من حزيران
املاضي بقيام منظمات
ومؤسسات مدنية وعسكرية
اجنبية باعمال لدعم البنية
التحتيتة يف عموم ارجاء
العراق.. اال انها ورغم
املبالغ الطائلة التي
صرفت لها لم تكن
باملستوى الذي كان يرجوه
العراقيون، خصوصا مع
انهيار النظام االداري
والسياسي يف العراق،
االمر الذي اتاح لقوات
التحالف التصرف والعمل
بشكل منفرد يف كثير من
االحيان.
وليس ادل على ذلك من
مشاريع اصالح وترميم
املدارس وما رافقها ونتج
عنها من سيئات ليست
خافية على عموم الشعب،
سواء يف مستوى العمل او
اجلدوى منه اصال. ففي
محافظة بابل مت ترميم
املئات من املدارس يف
ارجاء احملافظة، اال ان
العديد من املواطنني
واجملالس احمللية فضال
عن مديرية تربية احملافظة
قد اشتكوا من التنفيذ
السيئ او غير املدروس
لالعمال االنشائية.

السيد علي حسني راضي عضو مجلس
احملافظة

السيد لؤي اجلريان مدير التجطيطد. حمادي العوادي مدير تربية بابل


