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مدينة يعشقها اجلميع
ــــــــر ان مـجــــــــرد حـــــضــــــــوره غـــي
ومعـــــاشـــــرة اهـلهـــــا الـــطــيــبــني
الـــذيـن يـغلــب علــــى تعـــامـلهـم
خـــــــــــاصـــــــــــة مـع الــــــضــــيـــــــــــوف
والـقــــــــادمـــني الـــيـهــــــــا الــكــــــــرم
والـــسخـــاء واالحـتـــرام الفـــائق
النــابـع من الـقيـم العـشــائــريــة
الـسـائــدة علــى سلــوك ابنــائهـا
وااللفـــة واحملـبـــة لـتــظل عـنـــد
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قــيــمــــــة ربح الـعقـــــار وقـــــانـــــون
ـــــــــســـكـــــن. جـعـل ايـجــــــــــــارات ال
اصــحـــــــــــــــاب رؤوس االمـــــــــــــــوال
يعــــزفــــون عـن تــــوظــيف رؤوس
امــــوالهـم يف اجملــــال الـعقــــاري
الن مـردودها الـربحي ضعيف.
كمــا ان الــدولـــة ليــست لــديهــا
ــــــة وفـق مـــنـهـج خــــطــــــة جــــــدي
ــــــاء ــــــرمـج يف بــن مــــــدروس ومــب
وحـــــدات سـكــنــيـــــة او بــنـــــايـــــات
كـبيــرة بــاملـســاطحــة اال بــشكل
محـــدود ال يفـي بـــالغــرض وال
يـسد 5% من حاجة البلد علماً
ان العــراق كمـا صـرح املعـنيـون
ــــــون عــن االسـكــــــان واملـــــســــــؤول
بحــــاجــــة الـــــى ثالثـــــة ماليـني
وحدة سكنيـة واضاف: ان سعر
ايـــــة بــضـــــاعـــــة يــتعـلق مبــبـــــدأ
ــــــطـلــــب فـقـــــــــــد الـعـــــــــــرض وال
انـخـفــــض الـعـــــــرض يف مـــــــدد
ــــــر وزاد ــــــدة بـــــشــكل كــبــي عــــــدي
الــــطـلـــب عـــمــــــومــــــاً نـــتـــيـجــــــة
لالنـشـطــار العـائـلي الـطـبيـعي
ورجــوع عــدد نــسبـي من خــارج
العــــراق ممــــا ادى الــــى ارتفــــاع
بـــــدالت االيجــــار بـــشـكل غـيــــر
منـطقي وصعـود قيمـة البـيوت
والعقـارات التجاريـة الى درجة
ــــــصـل يف بـعــــــض اخلـــــيــــــــــــال ت
االحـيــــان الــــى امللـيــــار بعــــد ان
كـــانـت بــضعـــة ماليـني كـمـــا ان
فـــرق العـملــة بـني املقـيـمـني يف
اخلـــــــــارج وبــــني املـقــــيــــمــــني يف
الــداخل ادى الــى حــدوث خلل
كبيـر يف عمليـة البيع والـشراء
ال سـيمـا يف محــافظـتنـا حـيث
تعـــد اكـبـــر محـــافـظـــة قـيـــاســـا
بعـــدد الـــسكـــان ممـــا هـــاجـــروا
مـنهــا قـســراً او اخـتيــاراً واشــار
الـــى ان هـنــــاك نقــطــــة مهـمـــة
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او الصـناعـية او الـتجاريـة مما
ــــــــادة مـفــــــــرطــــــــة يف حـــــصـل زي
الـطلـب علـــى العقــارات مبــا ال

يتناسب مع العرض.
واضاف انهـا معادلة اقتصادية
ــــــــدى املـعـــنـــيـــني مـعــــــــروفــــــــة ل
واالقـتصـاديـني كمـا ان الـركـود
االقتصـادي يف بعض اجلوانب
كـــان له االثـــر بـتـــوجه الـتجـــار
الــى املتـاجـرة بــالعقــارات. كمـا
ــــــــــــاب االرتـفــــــــــــاع ان مـــــن اســـــب
والــزيــادة هــو ان الــدولــة مـنــذ
سقـــوط الـنــظـــام الـــســــابق لـم
تـــوزع اراضــي علـــى املـــواطـنـني
ــــــوظفــني. وان احلـل لهــــــذه وامل
املـشكلة هو تبني الـدولة انشاء
وحـــــدات سـكــنــيـــــة خـــــاصـــــة يف
الـبـنـــاء العـمــودي حـيـث تكــون
املـــســـاحــــة اقل واملــصـــدر اكـثـــر
اضافـة الى تـشجيع املـواطنني
علـى استـثمـار العقــارات ومنح
ــــــــسـلـف لـهــــم عــــن طــــــــــريـق ال

املصارف العقارية.
واشــــار الــــى ان الــــزيــــادة الـتـي
ـــــــات الـــبـــيـع طـــــــرأت يف عـــمـلـــي

والشراء بلغت الضعف.

القوانني.. وبناء
العقارات

فــيــمـــــا يـــــرى الــــســيـــــد صـــــادق
الــــــزعــيــــــري صــــــاحــب مـكــتــب
ــــــر( لـلـعـقــــــارات ان )املـــــشــــــاهــي
احلـديـث عن املـلكيـة العقـاريـة
ــــــدالتهــــــا القــيــمــــــة وارتفــــــاع ب
واملـــاديـــة وارتفـــاع بـــدالت املـثل
ــــــــشـعــــب النـه يــــتـعـلـق اصـالً ت
بـــــالقـــــوانــني املعــمـــــول بهـــــا يف
الـعهــــد الـــســـــابق. فـــــالقــــانــــون
الضرائبـي التصاعـدي السابق
ـــــــى 75 % مـــن ـــــــذي يــــصـل ال ال
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العقــارات الـتـي لـيــس لغـيــرهــا
مــجــــــــــــــــــال افــــــــــضــل مــــــنــه يف
االســتــثــمـــــار وبـــــالــتـــــالــي فـــــإن
االسعــار ارتفـعت بــشكل كـبيــر.
ــــــــــــــوضــع يف ولــــــم يــخــــــتــلــف ال
االستثمار بعـد عودة املئات من
املهـــــاجـــــريـــن بل اســتــمـــــروا يف
الــدرب ذاته لـشــراء املــزيـــد من
االراضي او احملـال وبنـاء الدور
الـسكـنيــة والعمـارات يف امــاكن
محـدودة وشــوارع رئيـســة ظلت
مـثلما هي قبـل ربع قرن بسبب
عــدم التــوسع يف فـتح الـشـوارع
الـتجــاريــة احملـصــورة يف مــركــز
املـــــديـنـــــة الـتــي قفـــــزت اسعـــــار
عقــــاراتهــــا اضعـــاف مـــا كـــانـت
ــــــــيـــه قــــــــبـــل ثـــالث او اربـــع عـــل

سنوات.

القوة الشرائية
)املـــدى( استــطلعـت اراء بعـض
املعـنـيـني حـــول هـــذا املـــوضـــوع
حيـث يرى الـسيـد محـمد عـبد
الــــشهـيـــــد مـــــديـــــر الـتــــسجــيل
العقـــاري يف املـثـنـــى لقـــد ازداد
عـــــــــدد املـعـــــــــامـالت يف الــــبــــيـع
والـشراء السباب تـتعلق بالقوة
الـشـــرائيــة لـلمـــواطن واعـطــاء
احلقوق احلقيقيـة للموظفني
ممـا زاد من قـدراتهم الـشرائـية
اضافة الى االعداد الهائلة من
ابـنــاء الــوطـن الـتـي عــادت مـن
اخلــــارج ولـــــديهـم املـبـــــالغ مـن
العـمالت الـصـعبـــة التـي تبــدل
او تــصــــرف مبـــــا يعـــــادلهــــا مـن
مـاليني الــدنــانيــر بـسـبب فــرق
ــــــة. اذ انهـــم ال يجــــــدون العـــمل
اسـتـثـمـــار غـيـــر العقـــاارت، لـــذا
تـــــوجهـــــوا لـــشـــــراء الـــــوحـــــدات
العقـارية الـسكنيـة او الزراعـية
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ونـتـيجـــة لـلقــصـف فقـــد تـــرك
عــدد كبيـر من الـسكـان املـدينـة
بـــــاجتـــــاه الـــصحـــــراء ومــن ثــم
ــــــــى مـعــــــســكــــــــر ــــــــذهــــــــاب ال ال
)االرطـــــاويـــــة( يف الــــسعـــــوديـــــة
ليهـاجـر مـن هنـاك االالف من

الالجئني الى دول شتى.

انخفاض الدينار
..وارتفاع الدوالر

وبـسـبب تــراجع قـيمـة الــدينـار
ــــــدوالر خـالل الـعــــــراقــي ازاء ال
سـنوات احلـصار. فقـد استثـمر
قـسم مـنهم هـذا الفــرق لشـراء
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القــادم الـيهــا سـمـــة يعـتـــز بهــا
تــسـتقــــر يف داخله عــن اهلهـــا.
وهنــاك مقــولــة معــروفـــة عنــد
االهــــــالـــي مفــــــادهــــــا ان )اللــي
يـنـقل للــسـمـــاوة يـبجـي واللـي
ينقل منها يبجي( وقد شهدت
الـسمــاوة خالل العقــد االخيـر
هجــــــرة الـكــثــيــــــر مــن اهـلهــــــا
خــــــاصــــــة بعــــــد االنـــتفــــــاضــــــة
الـشعبــانيـة عـام 1991 اذ كــانت
آخر مـدينة اسـتعادهـا اجليش
ابـــان الـنـظـــام الــســـابق. حـيـث
اســتــمــــــرت املقـــــاومـــــة لـهجـــــوم

اجليش مدة خمسة ايام.
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من يقف وراء االرتفاع اخليايل يف اسعار العقارات بالساموة
ارتفعت اسعار العقارات بعد
سقوط النظام املباد الى
مستوى يقترب من اخليال ملا كانت عليه
االسعار وما هي عليه االن يف السماوة.
تلكم القرية الكبيرة واملدينة الصغيرة.
التي يجهل بعض الناس يف العاصمة
خاصة موقعها او انهم يسمعون بها
ويعتقدون انها جزء من محافظة اخرى
يف اجلنوب او الفرات االوسط وليست
ضمن محافظة املثنى.
وعدم معرفة هؤالء بها ال يلغي
وجودها. واذا ما سمع بها او عزم على
التوجه اليها بسبب العمل والوظيفة
فإن الكآبة واحلزن يدبان الى قلبه
ونفسه.

علـى صعيـد مديـنتنـا السـماوة
فلم يجـر فيهـا تـوسع يف داخل
ــــــــدن واســـتـحــــــــداث شــــــــوارع امل
جديـدة تختـرق املديـنة يقـابله
عـدد محـدود يف االطـراف ممـا
حدا بـالنـاس الى بـناء عـمارات
جتارية داخل الفروع مكتسحة
ــــــوت الـقــــــدميــــــة ــــــذلـك الــبــي ب
واصـــبـحـــت ايـجــــــارات احملــــــال
على الشـوارع الرئيـسة خيـالية
مع مـا يـسمـى )بـالـسـرقـفليـة(
واحملــال يف االطـــراف متـــدنيــة
لبعـدهـا عن املـركـز نـسبيـاً كمـا
ان عـــدداً كـبـيـــراً ممـن تـــاجـــروا
بــاملمنـوعـات اخــذوا يتبـارون يف
املــضــــاربــــة يف الـعقــــارات وذلـك
لـتـــراكـم الـــسـيـــولـــة الــنقـــديـــة
لـديهم بـشكل متـسارع ممـا اثر
يف ذوي الـدخل احملدود وصغار

التجار.
واكد الزغيري: اننا نطمح الى
وضع خــطـــة مـنـهجـيـــة لـبـنـــاء
وحـــــدات سـكـنـيـــــة ومجــمعـــــات
ـــــــــــة ـــــــــــدول وشـقـق مــــن قــــبـل ال
ــــــــشـجــــيـع اصـحــــــــــاب رؤوس وت
االمـــــوال علــــى االسـتـثـمــــار يف
اجلـــانـب الـعقـــاري عـن طــــريق
التسهـيالت والتسـليف وتقليل
الـضـــرائـب وتـــزويـــدهـم بـــاملـــواد
اإلنـشـــائيــة بــأسعـــار مخفـضــة
وتـنــافــسـيـــة مع اسعــار الــســوق
الشباع حاجيات الناس املدنية
وتــــــوزيع قـــطع اراض سـكــنــيـــــة
علـى املــوظفني بـاسعـار رمـزيـة
وتــــسلـيـفهـم مــن اجل ضـمــــان
ــــــــة ســكـــنـهـــم يف دور حـــــضــــــــاري
ـــــــــة ـــــــــة وصـحــــي ومــــــســــتـقــــبـلــــي
وتعـويضهم عن احلرمان الذي
عــــــاشــــــوه ابــــــان الـعهــــــد املــبــــــاد

املقيت.  
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املثنى/ عدنان سمير وهيب

بعقوبة-املدى
يـشكو مـواطنو ديـالى كثـرة انقطـاعات
خطـوط الهـاتف وغيـاب احلـرارة عنهـا
ايـاماً واسـابيع طـويلة الـى جانـب عدم
تــــوفــــر خــطــــوط جــــديـــــدة للــــراغـبـني
بـاحلـصـول عـليهــا يف معـظـم املنــاطق،
نـاهيـك عن ارتفـاع اجـور الهـاتف الـتي
وصلـت يف بعــض االحـيـــان الـــى ارقـــام

خيالية.
حملنـا هموم املواطنني تلك الى مدير
دائرة اتصاالت ديالى رئيس مهندسني
عـامر عـبد الهـادي شداد فـوجدنـاه هو

اآلخر غارقاً يف همومه..

89 قطعاً جراء االنفجارات
قـــال لـي: انــت محــظـــوظ..كـنــت علـــى
وشك اخلـروج لزيـارة دوائرنـا الفرعـية
يف بعـض النـواحي اال ان طـارئـاً حـدث
واضطررت للـبقاء.. جئتـني قبل اشهر
وحتــدثنـا واعــددت تقـريـراً يف )املـدى(
قـرأته يف حيـنه، واليـوم سـنتحـدث مـرة
اخــرى.. طــوال املــدة الــســـابقــة بــذلـت
مالكـاتنـا الهنـدسيـة والفنيـة واالدارية
مـجهـــــوداً كــبــيـــــراً مــن اجل اســتــمـــــرار
اخلـدمــة الهـاتـفيـة يف احملـافـظـة لـكن
هــنــــــاك عـــملــيـــــــات تخــــــريــب تـــطــــــول
خطــوطنـا علـى الــدوام، فبـني بعقـوبـة
واملقـــداديـــة وبـني املقـــداديـــة وجلـــوالء
زرعت عبـوات ناسفة واحـدث انفجارها
اضــراراً يف اخلـطــوط. وبـني منـطقـتي
العــزة ودور الــزراعــة وهــذه مــســافــة ال
تتعـدى الثالثـة كيلـو متـرات حصل يف
املــدة املـــاضيــة 89 حــالــة قـطـع نتـيجــة
االنـفجــــارات وغـيــــرهــــا وكــــذلـك علــــى
طــــريـق العــظـيـم كــــانـت هـنـــــاك ثالث
عبـوات ناسـفة وآخـر احلاالت كـانت يف
املقــــــداديــــــة بـــــــالقــــــرب مــن اعــــــداديــــــة
الـصنـاعـة حـيث دمـر الكـيبـل الضــوئي
ملـســافــة ثمــانـني متــراً نتـيجــة انفجــار
عـبــــوة وقــــام االمــــريـكــــان عـنــــد طــــاق
املقدادية وهم يعمـلون لتسوية االرض

بالشفالت بتدمير اربعني متراً.

اعمال صيانة مستمرة
* وماذا عن االسباب االخرى؟

الـــسالم ويف قــــريــــة ركــــة حجــي سهــيل
وقـريــة الهـاشـميـة ونــاحيـة مـنصـوريـة
اجلـبل ومنطقـة احلديـد وناحـية )ابي
صيــدا(. ولنــا خطــة طمـوح اعـددنـاهـا
للعام املقـبل 2005 ونتمنى ان تـتاح لنا
الفرصة والظـروف لتنفيذهـا بالكامل
ففـي بعقــوبــة املــركـــز ستـضــاف بــدالــة
سـلكـيـــة جـــديـــدة بـــسعـــة 10000 خــط
بكلفــة مليــون وخمـسمـائـة الف دوالر،
وتـبـلغ جـــدواهـــا االقـتــصـــاديــــة ملـيـــار
ونصـف مليــار دينـار عــراقي مع بـدالـة
سـلكـيــة بــسعــة MLT 60000 بـكلفــة
18 مـلــــيــــــــــــون دوالر. ويف اخلــــــــــــالـــــــص
سـتضـاف بـدالـة بكلفـة تـسعمـائـة الف
دوالر وجـدواهـا االقـتصـاديـة سـتمـائـة
الف ديــنـــــار ويف مــنـــطقـــــة الـكـــــاطـــــون
ببعـقوبـة ستـكون هـناك بـدالة جـديدة
بـــسعـــة 15000 خــط بكـلفــــة ملـيـــونـني
ومـــائتـني وخمـسـني الف دوالر وشـبكــة
بــــسعــــة 19000 خــط بـكـلفــــة خـمـــســــة
مـاليــــني وســــبـعــــمـــــــــــائـــــــــــة الـف دوالر.
وسـتـضــاف بــداالت جــديــدة وشـبكــات
جــديــدة بــآالف اخلـطـــوط يف منــاطق
هـبهـب وكـنعــان وبـنـي سعـــد والعـظـيـم
واحلــــديـــــد وبهــــرز والـــسـالم وبلــــدروز.
اضــافــة الـــى منـطقــة املقــداديــة حـيث
سـتضـاف بـدالـة سلكيـة جـديــدة بسعـة
5000 خــــــط بــكـلـفـــــــــــة 750 الـف دوالر
وتـــوسـيع الــشــبكـــة بـــسعـــة 7500 خــط
بـكلفـــة ملـيـــونـني ومـــائـتـني وخـمــسـني
الف دوالر فـضـالً عن بــدالــة السلـكيــة
بــسعــة WLL  25000 بـكلفــة سـبعــة
مـاليـــني وخـــمــــــســـمــــــــائــــــــة الـف دوالر.
وكـــــــذلـك ســتــــضـــــــاف بـــــــدالت بـــــــآالف
اخلطــوط يف منـاطـق دله عبــاس وابي
صيـدا ومـنصـوربــة اجلبل والـوجـيهيـة
وخانقني وقرة تبه وجلـوالء والسعدية
مع تــوسيع الــشبكــات بكلف تـصل الـى
مـاليـــني الــــــــدوالرات. وقــــــــد اعــــــــددنــــــــا
كــشـــوفـــات خـــاصـــة بـبـنـــاء مقـــر قــسـم
اتـصـاالت ديـالـى بـكلفـة 450000 دوالر
واكمـال بنـايـة االتصـاالت يف التحـريـر
بكلفة 46000 دوالر وبنـاء جملونات يف

الكاطون بكلفة 66000 دوالر.

االعتراض على قوائم
الهاتف

وكــان الـســؤال االخيــر الــذي طــرحنــاه
على مدير قسم اتصاالت وبريد ديالى
هـو مـا يخـص شكـوى املـواطـنني حـول
ارتفـاع اجـور الهـواتف وبعـض القـوائم
التي تسلموهـا تضمنت ارقاماً خيالية

تصل الى مئات آالف الدنانير فقال:
- لم نـضف علــى القــوائم ســوى اجــور
الكـــاشف ومقــدارهـــا 3000 آالف دينــار
امــا الــذيـن وصلـتهـم قــوائـم تـضـمـنـت
ارقـــــــامـــــــاً عـــــــالــيـــــــة فـهــنـــــــاك مـجـــــــال
لالعـتــــراض وتـــصحــيح االخــطــــاء ان

وجدت. 

- هنـاك الـسـرقـات ايـضـاً وقــد قلت يف
املـدة االخيـرة اال ان لنـا مـشكالتنـا مع
الــدوائــر اخلـــدميــة وانـــا هنــا ال اطـعن
بعـمـلهـــــا انهــم يقــــدمــــون اخلــــدمــــات
للـمــواطـنـني ايـضـــاً ولكـن حفــريـــاتهـم
تلـحق اضــــراراً بخــطـــوطـنـــا وآخـــرهـــا
تضـرر الكابينة 22- 23 يف بعقوبة وكنا
نعــــانــي نقــصــــاً يف الـكـيــبالت اال انـنــــا
حـصلنا يف االونة االخيـرة على كميات

تلبي حاجتنا الغراض الصيانة.
* وحالياً، ما الذي تقومون به؟

نقـــوم االن بعـملـيــة صـيــانــة بــدءاً مـن
مـنطقـة العـزة حتـى مـنشـأة القـادسيـة
ودور الــزراعــة وذلك بــإبــدال الـكيـبالت
ووضع كيبـالت جديـدة بعـدما تـضررت
89 مــرة كـمـــا قلـت لك. وهــذا مــشــروع
مـتكـــامل ، امـــا الكــابـيـنــة 22-23 الـتـي
تـضــررت نتـيجــة احلفــريــات بـبعقــوبــة
فـهــــنـــــــــــاك هــــيــــئــــتـــــــــــان تـعــــمـالن االن
الصالحهـا ويف نطـاق االعمـال املدنـية
متـت املـبـــاشـــرة الكـمـــال مـبـنـــى مكـتـب
اتــصـــاالت وبـــريــــد املقـــداديـــة ومـبـنـــى
مكـتـب اتــصـــاالت وبـــريـــد الـــوجـيهـيـــة
وخالل االيــام املقـبلــة سـتتـم املبــاشــرة
الكمـال مـبنــى مكتـب اتصـاالت وبـريـد
بني سعد كـذلك متت املباشـرة بتأهيل

محطة ميكرويف شيخ شنيف.
* وماذا عن العوارض؟

- بـهذا اخلـصوص لـنا اولـوياتـنا..لـقد
تـــوفـــرت لـــديـنـــا الكـيـبالت كـمـــا قلـت..
بـاشـرنـا بـإصالح العـوارض يف مـنطقـة
بهــرز ويف بعقـوبـة اجلـديــدة بعــد ذلك
ســـنـــــصـلـح عــــــــــوارض مـــنــــــــــاطـق حـــي
الـضبــاط وشفتـة والـسـراي وهـمنـا هـو
اصالح العــوارض يف مــديـنـــة بعقــوبــة
ولــيــــســت لــنـــــا مــــشــكالت ممــــــاثلـــــة يف

االقضية االخرى.

مناطق لم حتصل على
اخلدمة

وســـألـنـــا مـــديـــر اتـصـــاالت ديـــالـــى عـن
املـنــــاطق الـتـي لـم حتــصـل بعــــد علـــى

اخلدمة الهاتفية فقال:
- هنـــاك منــاطـق من الـصـعب ايـصــال
اخلـدمـات الهـاتفيـة اليهـا االن يف حي

اتصاالت وبريد ديالى تشكو العبوات الناسفة واالمريكان والدوائر اخلدمية من
اسباب انقطاع خطوط الهاتف

اضافة آالف اخلطوط بماليني الدوالرات
يف عـــــــــــام 2005 واسط / جبار بجاي

مع التــوسع االفقي الهــائل والكثـافـة
الـسكــانيـة العــاليـة يف مــدينـة الكـوت
ومــــا رافـقهــــا مــــؤخــــرا مـن جتــــاوزات
وخروقات من قبل البعض فان دائر ة
البلـدية تـنهض مبهـام واعبـاء كبـير ة
وهــي تــــسعـــــى مــن خـالل مالكــــــاتهـــــا
الفـنـيـــة والهـنـــدسـيـــة الـــى الـنهـــوض
مبــسـتـــوى اخلـــدمــــات نحـــو االفــضل
ومبــــا يـنـــسجــم مع طـمــــوح املــــواطـن
وكــــــان لهــــــا ان نفــــــذت العـــــديـــــد مــن
االعــمـــــــال واملـــــشـــــــاريـع اخلـــــــدمــيـــــــة

اخملتلفة خالل املدة املاضية. 

مشاريع بلدية مختلفة
وكـمــــا يقــــول املهـنـــدس مــشــــرق علـي
حسني مدير بلدية الكوت ان من بني
األعمـال املنجـزة سـابقـا األنتهـاء من
مــشــروع تـطــويــر شــارع الـكفــاءات يف
الكـوت بكلـفة مقـدارها )277( ملـيون
ديـنـــار علـــى حــســـاب خـطـــة تـطـــويـــر
احملــافـظــة حـيـث مت تـبلـيـط الــشــارع
بـاجتــاهني أضـافـة الــى صب القــالب
اجلــانـبـي وصـب األرصفــة اجلــانـبـيــة
واجلـزرة الـوسـطيــة كمـا مت األنـتهـاء
مــن املــــشــــــاريع الــتــي مت تخـــصــيـــص
مبالغها من وزارة البلديات واألشغال
العـــامـــة وهـي مــشـــروع اكــســـاء شـــارع
الـواسطي وصبغ االرصفـة وتخطيط
الشـارع بكلفـة مقـدارهـا )50( مليـون
ديـنـــار ومــشـــروع تـبلـيـط شـــارعـني يف
دامــوك بكلفـة مقـدارهــا )24( مليـون
دينـار ومـشـروع اكـسـاء الـشـارع املـؤدي
الـــى مـــركـــز الــشـبـــاب يف حـي اجلهـــاد
بـكلفــة مقــدارهــا )15( ملـيــون ديـنــار
وتبـليـط شـــارع يف منـطقــة اجلــديــدة
بـكلفــة مقــدارهــا )18( ملـيــون ديـنــار
ومتـت املـبــــاشــــرة مبـــشــــروع تــطــــويــــر
اجلــــزرة الــــوســطـيــــة وتــــوســيع شــــارع
امللعب بكلـفة مـقدارهـا )234( ملـيون
دينـار ويتضمن العمل تـوسيع الشارع
من االجتــاهـني مبقــدار )3م( اضــافــة
الـــى تنـفيــذ القـــالب اجلـــانبـي وصب
االرصفــة اجلــانـبيــة واكـســاء الـشــارع
بــاالسفلـت من االجتــاهـني كمــا متت
املبـاشـرة بــاكمـال مـشــروع املتـميــزين
بـكلفـــة مقـــدارهـــا)33( ملـيـــون ديـنـــار
وكـــذلك مـشــروع حـي اجلهــاد بـكلفــة
مقدارها )134( مليـون دينار وتضمن
العمل متديد القـالب اجلانبي وصب
االرصفــــة اجلــــانـبـيــــة أضــــافــــة الــــى
الــتـــبلــيـــط بـــــاالسـفلــت فــيــمـــــا متــت
املـبــــاشــــرة مبـــشــــروع انـــشـــــاء القـــسـم
الـبلــدي يف دامــوك بـكلفــة مقــدارهــا
)100( ملــيــــــون ديــنــــــار ومــن املـــــــؤمل
اجنـــازه قــبل نهـــايـــة العـــام احلـــالـي 0
هـــذا اضـــافـــة الـــى انه سـيـتـم قـــريـبـــا
املــبــــــاشـــــــرة بعــــــدد مــن املــــشـــــــاريع يف
منطقة الـشرقية و تنـفيذ شوارع حي
األمـام علي)ع( خـلف احملكمـة بكلفـة
مقـــداره )17( ملـيـــون ديـنـــار وإنــشـــاء
مـتنــزه منــوذجـي يف حي األمــام عـلي

للـمــــديـنــــة واصــــدار اجــــازات الـبـنــــاء
لالبـنيـة ذات االسـتعمـاالت الـسكـنيـة
والـتجـــاريـــة والــصـيـــانـــة والـتحـــويـــر
والهـدم اضـافـة الـى تـخصـيص قـطع
اراضٍ لالغـراض الـصنــاعيـة وحــسب
القـــوانني واالنــظمــة الـســائـــدة0 كمــا
تقــوم الـبلــديــة حـــاليــا بــاسـتحـصــال
املـــــــوافـقـــــــات االصـــــــولــيـــــــة  الجـــــــراء
فحــوصــات حتـمل الـتــربــة لعــدد مـن
املــــشــــــاريع املــــســتقــبلــيـــــة ومــتــــــابعـــــة
استكمال تصـاميم املركز التجاري يف
املــدينـة والـتي مت االتفـاق مع املـراكـز
الـــوطـنـيــــة لالسـتـثـمـــارات والـبحـــوث
الهـنــدسـيـــة علــى اعــداد الـتـصــامـيـم
الهنـدسيـة له يف وقت سـابق. كمـا مت
الـــتـعـــــــــاون مـع بـعـــــض املـــنـــــظـــمـــــــــات
االنسـانيــة النشـاء عـدد مـن املشـاريع
متثلـت يف دفن عــدد من املـستـنقعـات
واملـــنـخـفـــــضـــــــــات يف املـــــــــديـــنـــــــــة مـع
معـاجلتها وانشاء عـدد من املتنزهات
املسيجـة وانشـاء عدد من الـشوارع يف
قـاطع القـسـم البلـدي يف دامـوك ويف
ضـــــوء تـــــوجــيهـــــات وزارة الــبلـــــديـــــات
واالشغــــال العـــامـــة مت اخـتـيـــار احـــد
االحـيـــاء الـــسكـنـيـــة االكـثـــر فقـــرا يف
اطــراف املــديـنــة واعـــداد الكــشــوفــات
الفنية التخـمينية لتقدمي اخلدمات
الـبلدية النموذجية بكلفة بلغت اكثر
مـن )3( ملـيــارات ديـنــار علــى ان يـتـم
تـــنفــيــــــذ خــــــدمــــــات املــــــاء واجملــــــاري
والكهــربــاء والهــاتف بــشكـل متـــزامن
مـع اعــمـــــــال الــتــبـلــيــــط واالكـــــســـــــاء
وتـــطــــــويــــــر الـــــســــــاحــــــات واملــنـــــــاطق

اخلضراء. 

ملعب رياضي
من جـــانب اخــر افــاد املـهنــدس عــادل
مهــــدي جـبــــار مــــديــــر اخلــــدمــــات يف
البلدية بأنه قد متت املباشرة بانشاء
مـلـعـــب ريـــــــاضـــي ضـــمـــن املـــــشـــــــاريـع
الـنمـوذجيـة الـتي يـتضـمنهـا بـرنـامج
نحـــو عـــراق انــظف واكـثـــر اشـــراقـــا ،
املــرحلــة الثــانيــة يف حي االمــام عـلي
)ع( خلف الـسـوق الـشعـبي مبـسـاحـة
)70× 100( مــتــــــر ويــتـــضــمـــن العـــمل
احـاطـة الـســاحه مبـشـبكــات بـ )بي ار
سـي( واعمـدة الـتثـبيـت واعمـدة انـارة
يف امللعب ونـصب اهـداف لكـرة القـدم
ومــصـــــاطــب جلـــــوس كـــــونـكـــــريــتــيـــــة
لالعـبني واملـتفـــرجني وزراعـــة ارضيــة

امللعب بالثيل.
وقـال: ان موافقـة السيـدة الوزيـرة قد
حـصلت علـى تـنفيـذ ثالثـة شـوارع يف
مــنـــــــاطق املــــــديــنــــــة مــن الــــــوفــــــورات
املتحققـة يف البـرنامج وقـد اختـير ت
هـــذه الــشـــوارع يف عـــدد مـن االحـيـــاء
الـسكـنيــة التـي لم تـصلهـا اخلـدمـات
ســــابقـــا او احـيـــاء مـــشـيـــدة حـــديـثـــاً
ومــأهــولــة وتـــوزعت هــذه الـشــوارع يف
حـي االمام عـلي والفالحيـة القـدمية
وحــي الـــــوحـــــدة يف مـــــديــنـــــة الـكـــــوت

وسيباشر بها قريباً.

يحيـط مبحطـة الـوقـود اجلـديـدة يف
املـــــــــــــديـــــنـــــــــــــة وبـــكـلـفـــــــــــــة)3760000(
ديناربـاالضافة الى انـشاء 16 متنزهاً
يف عـــــــدد مــن احــيـــــــاء املـــــــديــنـــــــة ويف
املــنــــــاطق اخلـــضـــــراء حــيــث تـــضــمــن
العـمل فيهـا نـصب مـشبكــات من )بي
ار سـي( ومـصـــاطـب جلـــوس واعـمـــدة
انـــاره مع تـــاسـيــســـاتهـــا الـكهـــربـــائـيـــة
وانــشـــاء ممـــرات كــــونكـــريـتـيـــة وعـمل
ابـــواب حـــديـــد وزراعـــة هـــذه املـنـــاطق
بـالثيل وبكلفة اجمالية لهذا املشروع
)25000000( ديـنـــار حـيــث نفـــذ هـــذا
العـمل بالـتعاون مـع منظمـة ميـرسي
كـــــور اضـــــافـــــة الـــــى صــبـغ القـــــوالــب
اجلانـبية ملـعظم الشـوارع الرئـيسة يف
املـدينـة بطـول اجمـالي )67900( مـتر
وتـثبـيت )56( عالمـة مـروريـة وزراعـة
)950( شـــتلــــــة مخــتـلفـــــة االنـــــواع يف
الـــــــشـــــــــوارع الـعـــــــــامـــــــــة ويف جـــــــــانـــب
الــتــنــــظــيـفـــــــات مت رفـع كــمــيـــــــة مــن
الـــنفــــــايــــــات بـلغــت )37402( طــن أي
مبعـــدل )175( طنــاً يـــوميــا فـيمــا مت
رفع كـمـيـــة مـن االنقـــاض ومـخلفـــات
البنـاء والسـكراب واالنقـاض االخرى
اخملــتـلفـــــــة مبقــــــدار )75764( مــتــــــراً
مكعبـاً وكانت اطوال الشوارع املنظفة
)1936( كم طوالً فـيما بلغت مـساحة
الـشوارع والساحـات التي مت شقها يف
انحاء متفـرقة من املـدينة )604000(
مـتــر مــربع0 امــا يف مجــال اخلـطـط
املقـتــرحـــة للعـــام القــادم قــال مــديــر

البلدية:

خطة عام 2004
ادرجت مشـاريع تبليـط شوارع بـطول
)10 كـم( واكـــســـــاء وصـيـــــانـــــة شـــــوارع
بــطـــــول )كــم 15( وانــــشـــــاء عـــــدد مــن
املـشـاريع اخلـدميــة منهـا إنـشـاء مقـر
جـديـد ملـديـريـة بلـديـة الكـوت وانشـاء
قـسـم بلـــدي يف منـطقــة حـي اجلهــاد
وانـشـــاء بنــايــات جتــاريـــة يف منـطقــة
املــــركــــز الــتجــــاري واكـمــــال الـــســــوق
الــتــــــراثــي وانــــشــــــاء اســـيجـــــــة ملعـــمل
االسـفلـت و قــــاعــــة عــــامــــة مــتعــــددة
االغـــــراض وكـــــذلـك تـــــوســيع واعـــــادة
تـأهيل مـدينـة األلعـاب وتطـويـر عـدد
مـن املـنــــاطق اخلــضــــراء يف املــــديـنــــة
واكـمال تـطويـر مدخل مـدينـة الكوت
باجتاه بغداد/ املرحلة الثانية اضافة
الــــــى انــــشــــــاء علــــــوة لــبـــيع املــــــواشــي
ومجــزرة عصـريـة وانـشـاء علـوة لـبيع
االســمـــــاك وكـــــذلـك انــــشـــــاء بــنـــــايـــــة
متعــددة الطـوابق لـوقـوف الــسيـارات
مجــاورة مصـرف الـرافــدين يف مـركـز
املـــدينــة وعـــدد من مـشــاريـع هنــدســة
املــرور بـكلفــة مـــاليــة مقــدارهــا )8،8(
ملـيــــار ديـنـــــار. ويف مجــــال مـــشـــــاريع
تنـميـة املـوارد لـلبلـديــة سيـتم قــريبـا
املـبــاشــرة بــانــشـــاء مجـمع أســواق يف
منـطقــة الكفــاءات اضــافــة الــى عــدد
من االعمال االخرى املتمثلة بدراسة
وإدراج تعـديالت للـتصـميم االسـاسي

)ع( وعـــــدد مــن املــــشــــــاريع املـــتعـلقـــــة
بـهنــدســة املــرور مـنهـــا اكمــال اجلــزرة
الــــوســطـيــــة والــتقــــاطعــــات املــــروريــــة
للــشـــارع العــام كــوت ـــ مـيــســان حـتــى
تقـاطع احلي الصنـاعي بكلفة )170(
ملـيـــون ديـنـــار اضـــافـــة الـــى تـــوســيع
شـوارع وسـاحـات يف املــدينــة وتطـويـر
كـــورنيـش شــارع الـضفــاف 0 ملعــاجلــة

وتخفيف األزدحام املروري0

تطوير مساحات للباعة
وقـال ايضا ان مـن االعمال واملـشاريع
املـنفــذة خالل املـدة املــاضيــة فقـد مت
انـشــاء مــسقفــات للـبــاعــة اجلــوالـني
بعـــــدد)169( مــــسـقفـــــاً يف املــنــــطقـــــة
اجملــــاورة للــســـوق الـتـــراثــي مع صـب
االرضيـات واكـسـاء الـشــوارع وجتهيـز
االنــــارة وتـنــظـيـم فــتحــــات الــــدخــــول
واخلــروج مـنهــا والـيهــا وبـكلفــة كـليــة
)29.833.000( ديـــنـــــــــار وتـــــطـــــــــويـــــــــر
وتـاهيل كورنـيش الكوت حـيث تضمن
الـعـــمـل نـــــصـــب )20( عـــمــــــــود انــــــــارة
مــزدوجــاً ونــصب عـــدد من مـصـــاطب
اجللــوس املـصـنعــة من احلــديــد وفق
تـصـــاميـم واشكــال عــديـــدة مع طالء
الـقــــــــوالـــب اجلــــــــانـــبـــيــــــــة واحملـجــــــــر
احلــــــــــديــــــــــدي واجلــــــــــدران بــكـلـفــــــــــة
)11.640.000( ديـنـــــار اضـــــافـــــة الـــــى
تطـويـر سـاحـة الـربيع وتـوسيع شـارع
املـلعــب وتــنـــظــيـــم االرصفــــــة واعــــــادة
اكســاء الشـارع بكلفـة )14.380.000(
دينــار كمـا مت تــاهيـل وتنـظـيم مــوقع
الـطمـر الــصحي الــرئيـس لـلنفـايـات
حيـث تضـمن الـعمل فـيه بنـاء غـرفـة
لألدارة مع مــرفقــاتهــا وعـمل ســواتــر
تـــرابيــة مجــاوره للـشــارع املــؤدي الـيه
بكلفـة )17700000(دينـار اضـافـة الـى
ردم )8( مـــــــســـتـــنـقـعـــــــــات يف انـحـــــــــاء
مـتفــرقـــة من املـــدينـــة ودفن شـــارعني
ترابيني مبساحة)9.7100( متر مربع
وبعـــمق يــتـــــراوح بــني )50 ـ 125 ســم(
وبـكـلفــــــة كلــيــــــة )52450000( ديــنــــــار
وانــشـــاء كـــازيـنـــوهـــات خــشـبـيـــة علـــى
ضفــاف نهــر دجلـة وشـملـت االعمـال
عـمل كـــازيـنـــوهـــات خــشـبـيـــة تـــراثـيـــة
ومــــــضـالت ومــــــصـــــــــــاطــــب جـلـــــــــــوس
كــونكــريـتيــة واعمــدة انــارة مع نـصب
اوعية صـغيرة للنفـايات وبكلفـة كلية
)5.500.000( ديــنــــــار وبــنــــــاء مـــــــوقع
وقتـي لتـجمـيع الـنفــايــات مبـســاحــة
)100× 100( متـر مــربع وبكلفــة كليـة
)9647500( ديـنار اضـافة الـى صيـانة
االرصفــــة و القــــوالـب اجلــــانـبـيــــة يف
شـارع احلـكيـم بكلفــة كليــة مقـدارهـا
)1875000( ديـنار كـما قـامت البلـدية
بـتـجهـيـــز وتــصـنــيع ونــصـب بـــرامــيل
للــنفــــايـــــات بعــــدد )300( بــــرمــيل يف
عمـــوم منــاطق املـــدينــة بـكلفــة كـليــة
)13500000( ديـنــــار وبـنــــاء حــــاويــــات
لتجميع النفايـات بعدد)175( حاوية
مع صـبغهـا بــاللــون االصفـر وبـكلفـة
)34800000(ديـــنــــــــار وبـــنــــــــاء ســـيــــــــاج

انشاء عمارة موقفاً للسيارات ومجزرة عصرية وعلوة لالسماك واملواشي

بلدية الكوت وحديث االرقام يف تنفيذ املشاريع اخلدمية


