
ـواصفـات تتالءم مـع تطـلعـاتهم
في الــســـكن ومـــيــولـــهم لــلـــطــراز

والتصاميم احلديثة).
ــشـروع يـتــضـمن ولــفت الى ان (ا
خـــدمـــات جتـــاريــة وتـــرفـــيـــهـــيــة
وتـــعــلـــيـــمـــيــة وســـيالئـم جــمـــيع
الطـبـقات من ذوي الـدخل احملدود

والوسطى). 

تــضــررا واهــمــاال   اضــافـة الـى  اعـادة
تــشـغــيل مــحــطــات الــوزن عــلى الــطـرق
اخلـارجيـة لـلـمحـافـظة  من قـبل اجلـهات
ـــســـؤولــــة عـــنـــهــــا او الـــتـــعــــاقـــد مع ا
مـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـن  من ذوي اخلـــــبـــــرة
واالخـتصـاص  لـغـرض اعادة تـشـغيـلـها
عمول بها) مشيرا الى وفق الضوابط ا
انها (جتلب ايرادات عالية لغرض ادامة
الـــطـــرق وغـــيـــرهـــا مـن االحـــتـــيـــاجــات

اخلدمية االخرى) .
VN³¼ rŽœ

ودع  رئيس مجلس محـافظة ديالى علي
الـــدايــنـي  الى دعم نـــاحـــيــتـي هــبـــهب
وجـديــدة الـشط الــتــابـعــتـ الى قــضـاء
اخلـالص   فـيمـا تـعهـد بـنـقل معـانـاتهم
الى  رئـاسـة الـوزراء .  وقـال الـدايـني لــ
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ـوافــقــة عـلى ــوجــبه ا حـصــلت 
تـخــصـيـص قـطــعـة ارض النــشـاء
مــؤكـدا ان اجلــامـعــة االمـريــكــيـة)
(الـــعــــام الـــدراسي 2020 – 2019
سيشهد افتتاح اجلامعة لتستقبل
الــطــلــبــة) الفـــتــا الى ان (الــعــمل
حالـيا وبوتـائر مـتصاعـدة لتهـيئة
ـــــنــــاطـق احملــــررة االراضي فـي ا
ضـمن محـافظـات نيـنوى واالنـبار
وصـالح الــدين الســتـغـاللـهــا وفق
وتـابع الربيعي قانون االسـتثمار)
ـــشــاريع ان (االولــويـــة في هــذه ا
سـتكـون للـمجـمعـات السـكنـية من
اجل حل ازمـة الـسـكن اضـافة الى
اذ ـشـاريع الـصـحيـة والـتـربـوية ا
تـمت تـهـيـئـة الـعـديـد من االراضي
في تـلك احملـافظـات لالعالن عـنـها
واضـاف ان كــفـرص اسـتـثـمـاريـة)
(هناك مشاريع استـثمارية سكنية
وتـــربـــويــة وتـــعـــلــيـــمـــيـــة ضــمن
مــحــافــظـات بــابـل والـنــجف وذي
وعن تـــمــلــيـك الــوحــدات في قــار)
مـجـمع بـسمـايـة الـسـكني واطالق
الــسـنــدات لـلـســاكـنــ فـيــهـا ذكـر
الــــربــــيـــعـي ان (قـــراراً صــــدر عن
مـجلس الـوزراء بـشأن نـقل مـلكـية
شروع الى شيد علـيها ا االرض ا
هيئة االسـتثمار دون بدل من اجل
قـيــام دائـرة الـتــسـجـيل الــعـقـاري
بـــــفــــــرز تــــــلك االرضـي واصـــــدار
ــســتــفــيــدين ســنــدات بــأســمــاء ا
كـــشـف رئـــيس حــــصـــرا). بــــدوره
الهيئـة الوطنية لالسـتثمار سامي

االعــرجي عن الــشـروع بــخـطـوات
اسـتــثـمـار مـعــسـكـر الــرشـيـد حل
أزمــــة الــــســـكـن بـــبــــغــــداد.وقـــال
االعــرجي في تـصــريح ان (شـركـة
امـاراتـيـة سـتـبـدأ قـريـبـا بـنـاء 70
الف وحـــدة ســكــنـــيــة عــلى ارض
عـسكـر بعـد التـوصل الى اتفاق ا
مــعـهــا يــنص عــلى بــنـاء  60الف

وحــدة ســـكــنــيــة بــشــكل عــمــودي
وبــتـصـامـيـم مـخـــــــتــلـفـة بــيـنـمـا
سـتــبـنى  10االف وحــدة سـكــنـيـة

بشكل أفقي).
ـئـة من الـوحدات مـبـيـنا ان 40 بـا
مـهــيـئـة لـذوي الـدخل احملـدود من
ــوظــفــ في حــ ــواطــنـــ وا ا
ــئـــة لــلــراغــبــ ســـتــكــون  60بــا
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هلسنكي

االمــارتـــيــة الـــتي احــال عـــلــيـــهــا
شروع لها بـاع طويل في تشييد ا
الـــوحـــدات الـــســــكـــنـــيـــة في دول
مـجاورة). وأحـالت دائـرة عـقارات
ــالــيـة الــدولــة الـتــابــعــة لـوزارة ا
اجـــــزاء من االراضي احملـــــيــــطــــة
ـــطـــار بــغـــداد الـــدولي النـــشــاء
مـديـنة مـتـكـاملـة عـلى غرار مـديـنة
دبي االمـــاراتـــيــة بـــاالضـــافــة الى
تخصيص موقع لتـشييد اجلامعة
االمــريـكــيــة .وقــال مـديــر الــدائـرة
الـــتــابـــعـــة أحــمـــد الـــربــيـــعي في
تـصـريح امس ان (الـدائـرة شـكلت
جلنة من جميع اجلهات القطاعية
طار لتحـديد االراضي احمليطـة با
وعـائديـاتهـا ومسـاحاتـها لالعالن
ـديـنة عـنـهـا كفـرصـة استـثـمـارية 
ـديــنـة دبي مــتــكـامــلـة مــشـابــهــة 
بــضــمــنــهــا مــجــمــعــات ســكــنــيـة
عاداً وصحـية وابـراج اقتـصاديـة)
ـــــــــشـــــــــروع االول مـن نـــــــــوعه (ا
وســـيــســهم حــال تـــنــفــيــذه بــدعم
واشـار الى االقــتـصـاد في الــبالد)
ان (الــدائـــرة عــمــلت ايـــضــا عــلى
تـــهـــيــــئـــة الـــعــــديـــد من االراضي
الـقـريـبـة من مــنـطـقـة غـرب بـغـداد
النشـاء مجمـعات سكـنية) وكشف
الـــــربـــــيــــعـي عن (وجـــــود ثـالثــــة
مشاريع استـثمارية سكـنية تسهم
بـســد حـاجـة شــريـحـة كــبـيـرة من
اهـالي بـغـداد للـوحـدات الـسكـنـية
ـباشـرة بـتـطـبيق بـاالضـافـة الى ا
قــــرار مــــجــــلس الــــوزراء والــــذي
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رأى خـبــيـر اقـتــصـادي ان تــشـيـد
جـامــعـة امـريـكــيـة في الــعـاصـمـة
بــغـــداد يـــســهـم بــرفـع مــســـتــوى
الـتـعـلـيم الـذي اصـبح جتـاريا في
الــوقت الــراهن نـتــيــجـة لــلــزيـادة
احلــاصـلــة في افـتــتـاح الــكـلــيـات
مــشـيــرا الى ان الـفــكـرة االهـلــيـة 
كـانـت مـنـذ عـام  2003لـلــسـيـطـرة
على اجلانب االمني. وقال اخلبير
نـذري لـ (الـزمان) عـبد احلـسـ ا
امس ان (فـكــرة انـشــاء اجلـامــعـة
كــــانت مـــنـــذ احــــتالل االمـــريـــكي
لـلـعـراق  وتـهـدف لـلـسـيـطـرة على
اجلــانب االمـني الن مــطـار بـغـداد
كــان حتت سـيــطــرة تــلك الــقـوات
قـبل االتـفـاق مـع الـشـركـة االمـنـية
الــبــريــطــانــيــة الــتي تــتــولى االن
واضـاف ان ــطــار) حـمــايــة امن ا
(اخلطوة جـيدة كون اجلـامعة من
اجلامعـات العريـقة ولديـها فروعا
في دول العالم وتـخرج منـها كبار
االطــــــــبـــــــاء واالقــــــــتـــــــصــــــــادين
نذري ان واوضح ا ( والسياسي
(تشيد اجلامعة يخلق منافسة مع
ــســتــوى اجلــامــعــات االهــلــيــة 
الـتــدريس بـعـد ان اصـبح جتـاري
وبـشـأن ـا هـو تــعـلـيــمي) اكـثــر 
البـدء بخطـوات استثـمار معـسكر
ـنــذري ان (انـشـاء الـرشـيــد اكـد ا
وحــدات ســكـــنــيـــة في مــعـــســكــر
الـرشـيـد يـسـهم في تـخـفـيف ازمة
الــســكن والســيــمــا ان الــشــركـات
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اعلن قـائد شـرطة مـحافـظة ديـالى اللواء
فــيـصل كــاظم الـعــبـادي عن انــطالق مـا
ـفـتـوحة اسـمـاها سـتـراتـيجـيـة الـطرق ا
داخل احملـــافــــظـــة . وقـــال الـــعـــبـــادي لـ
(الــزمـــان) امس ان  (قـــيـــادة الــشـــرطــة
ـفـتـوحـة اطــلـقت سـتـراتـيـجـيـة الـطـرق ا
ـتـضـمـنـة اعـادة انـتـشـار الـسـيـطـرات وا
ــدن والــقـصــبـات وفق االمــنــيـة في كل ا
الــيـة مـدروســة من خالل دراسـة تــعـدهـا
جلــنـة خـاضـعـة الشـرافـه بـشـكل مـبـاشـر
وعضوية ضباط من مـختلف التشكيالت
االمـــــنــــيــــة) . واضــــاف الــــعــــبــــادي ان
(االستـراتيجـية والـتي  تطبـيقـها على
االرض ورفع اربع سيـطرات رئيـسية في
قام االول اعادة محيط بعقوبـة تهدف با
رونة واحلـيوية للـطرق لتـسهيل مرور ا
ــركـبـات واالسـتــعـانـة عن الــسـيـطـرات ا
رابطة مع تزويدها بكل االدوات بنقاط ا
الــتـي جتــعـــلــهـــا فـــعــالـــة في دعم االمن
واالستجـابة الفـورية الي طارى). واشار
قائد شرطـة ديالى الى ان  (ستراتـيجية
ـفتوحـة ستشـمل كل مدن ديالى الطرق ا
دون اسـتـثـنــاء وسـيـتم تــطـبـيــقـهـا عـلى
شـهد االمـني ومـتغـيراته مراحـل وفق ا
ــثل الفــتــا الى ان اعــادة فــتـح الـطــرق 
ــرحــلـة اولــويــة لــلــقـيــادة االمــنــــيــة بــا

القادمة) .
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وكـشـفت قـيـادة شـرطـة مـحـافـظـة ديـالى
عـن قـــطع ثالثـــة طــــرق مـــهـــمـــة لـــلـــدعم
الـلـوجـســيـتي خلاليـا داعش في حـوض

حمرين.
وقال قـائد شـرطة مـحافـظة ديـالى اللواء
فـيـصل كـاظم الـعـبـادي لــ (الـزمـان)امس
ان (قـــوة من شــرطـــة ديــالـى جنــحت في
قـطع ثـالثـة طــرق لـلــدعم الــلـوجــســيـتي
خلاليا داعش النائمة في حوض حمرين
شمال شرق احملافظة بعد رصد ومتابعة
اســتــخــبــاريــة). واضــاف قــائــد شــرطــة
ديــالـى ان  (قــطع الــطــرق ســيــؤدي الى
انهاء قدرات تلك اخلاليا التي تختبأ في
مــضــافــات وكـهــوف حتت االرض او في

ـــالــــيــــة وعـــدم تــــوفـــر فـي ظل االزمــــة ا
االمكانيات الالزمة إلعادة تأهيلها االمر
الــذي جــعل مــنـــهــا طــرق مــوت تــلــتــهم
الــــعـــشــــرات من االبــــريــــاء في حـــوادث

الســــير التي تشهدها باستمرار) .
واضــاف الـكـيالنـي  ان  (عـمـلــيـة إعـادة
تأهيل وصيانة طـرق احملافظة من جديد
إليـــقــاف الـــدمـــاء الــتـي تــســـال بـــســبب
رورية عليها حتتاج االن الى احلوادث ا
مــبـالغ طــائـلـة) الفــتـا الى ان (احملــافـظـة
ـعـاجلة تـعـاني من عـدم وجود مـوازنـة  
هــــــذه احلــــــاالت) . ودعــــــا الــــــكـــــيـالني
ركـزية  واحملـليـة والوزارات احلكـومـة ا
ذات الـــــعـالقـــــة  الى (االلـــــتـــــفـــــات الى
مـحـافـظـة ديـالى والـنـظر الـيـهـا بـأهـمـية
خــاصــة كــونــهـــا من أكــثــر احملــافــظــات

(الـــزمــان) امـس انه ( الـــتـــقى وفـــدا من
ناحيتي هـبهب وجديدة الـشط للتباحث
بأهم األمـور اخلدميـة و األمنـية   حيث
ب الوفـد عن النقص الـكبيـر باخلدمات
ــيـاه ومــعــانـاة مــنــاطــقــهم من شــحــة ا
ـستـمـر لـلـتيـار الـكـهـربائي واالنـقـطـاع ا
الـيـة وعدم تـوفر وقـلة الـتخـصـيصـات ا
مـــشـــاريع بـــنى حتـــتــيـــة  وخـــدمـــيــة) .
وأضــــاف الـــــدايــــني  أنـه (ســــيــــطــــرح
وضوع  على اعضاء مجلس احملافظة ا
ـنـاطق لـوضـع احلـلـول الـكـفـيـلـة لـتـلك ا
سـاهـمة بـتحـس واقـعهـا اخلدمي  وا
ـــنــاطق يــقــطــنــهــا الســيــمــا وان هــذه ا
مواطـن قـدموا تـضحـيات جـسيـمة في
مقـارعة الـتنـظيـمات االرهـابيـة ).  ووعد
الدايـني اهـالي النـاحيـت   عـلى  (نقل
طلبـاتهم  من بقـية الطـلبات االخرى الى
رئاسة الـوزراء ليتسـنى توفير الـسيولة
الـنقـديـة لتـقـد اخلدمـة جلمـيع مـناطق
ونــواحي احملـافـظــة ومـنـهــا الـتي كـانت
حتـت سـيــطــرة االرهــاب و حتــريــرهـا
بــســواعــد الــقـوات االمــنــيــة  واجلــيش
ودمــرت  بــنــاهــا الــتــحــتــيــة  وهي االن

بحاجة الى اعادة االعمار) .
وأعــلن رئـيس مـجــلس مـحـافــظـة ديـالى
علي الدايـني  عن تشـكيل جلنـة حتقيق
مـن قـــــبل وزارة االعـــــمـــــار واالســـــكــــان
والــبــلــديــات حلــسم مــلف قــطع اراضي
ســـكــنــيــة  مـــنــحــهــا بـــدون مــحــضــر
تــخــصـيص أصــولي. وقــال  الــدايـني لـ
(الـــزمــان)  امـس الــتـــقـــيــنـــا بــ (وزيــرة
اإلعــمـار واإلسـكــان والـبـلـديــات الـعـامـة
قـر الـوزارة و تشـكيل جلـنة حتـقيق
حلسم ملف 1700 قطعة سكنـية)  مبينا
أن  (األراضي التي شـكلت جلـنة ألجـلها
عائدة لذوي شهـداء ومتضرري اإلرهاب
ومــنـــحت بـــدون مــحــضـــر تــخـــصــيص
أصـولـي ومـتـوقف تـسـجـيـلـهـا حـالـيـا) .
وأضـاف الـدايـني  أنه  (من جـانب آخـر
 االتـفـاق خالل االجـتـمـاع مع الـوزيرة
ــشــاريع االســتــثــمــاريـة عــلى تــمــويل ا
ـــــتــــوقــــفــــة مـن قــــبل وزارة اإلعــــمــــار ا

واإلسكان بالقـــــريب العاجل) . فيصل كاظم العبادي
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اسوأ مـراحل الـتسـلط عـلى الـسلـطـة  هو الـشـعور بـافـضلـيـة فردانـية
القـيـادة  إذ كـان لشـخص  أو حـزب  أو جـماعـة مـؤتلـفـة في كـيان 
ولعل مـايـوازي هـذا من اخلـطـورة  هو االصـرار عـلى مـنـهج سـياسي
اثبت خـطله وخـطـئه ومأسـاويته لـلـبالد واجملتـمع  ومن اكـثر الـقضـايا
السياسـية خطورة  هو ذاك الـذي يستلم الـنظام السـياسي  ويصفي
ا يصعب عرفة والفائده . نحن نعاني ا ماقبله  دون النظر للتجربة وا
شكل االكبر إن الـلذين في السلطة أو حـتى القادم اليها وصفه  وا
اضية   يرفضـون نتـائج ماالت الـيه السـلطـة طيـلة الـسنوات (16) ا
ويطالبون باحلفـاظ على العمليـة السياسية ووسـائلها . نحن نعيش في
مـيـتـة  سـلـطـة فـاشـله بـتـركـيـبـتـهـا الـقـائـمة عـلى وضع الـتـنـاقـضـات ا
ذهـبـية والـسيـاسـية  وادوات هـذه الـسلـطـة خرجت عن احملاصـصـة ا
ألوف في كل سلـطات العالم  فخالل (16) عاما وحسـب اعترافات ا
رجال السـلطة   ضـياع وسرقـة وتبديد (550) مليار دوالر  باسم
ـشـاريع الـشـركـات الـوهـمـيـة واالعـمـال الـشـيـطانـيـة واالنـشــــــاءات وا

الوهمية.  
ال الضـخم الذي لم تعـرفه ميزانـيات العـراق منذ تـكوين الدولة هذا ا
ا احتـاج اجملتمع الى اضي  لوصـرف نصـفه   منذ بـدايات القـرن ا
عارك يـلوبون من التظـاهر في الـساحات والـشوارع وال ظل جرحـى ا

الوجع نتيجة غياب االدوية والعناية الطبية . 
واطـن هنـاك رغبـة لدى إن الفـضاء الـعـراقي بات مـلوثـا  ولم يـشعـر ا
احلاكـم والـذين ينـتظـرون احلكم  نـحن نعـيش في تنـاقض صارخ 
ضي في ب رغبة النـاس في التغييـر  وب سلطويـ يصرون على ا
ـؤاشـرات حـكم مـركب عـلى ثـالثـيـة احلـصص  وبـالــتـأكــــــــيـد فـأن ا
توضــــح بـانه لـيس هـناك رغـبـة جديـدة في مـعاجلـة هـذا اخللل  وفك

واطن ومركبات السلطة .  عقد الــــــتناقضات ب ا
واطن  يعانون من الم يصعب معاجلته  والكل من اجلميع من كل ا
ـسارات الثـالـوث احلـاكم  اليـرغب واليـريد اصـال حتديـد مـوضـوعي 
االنتـقـال من سـلـطة ثـالـوثـيـة فاشـــــــلـة  الى سـلـطة وطـنـيـة كـفوءة في

القيادة واالداء والنزاهة .
هناك ضغط غير مسبوق على التركيـبة االجتماعية العراقية  فالبعض
يـجـبــر االخـرين في احلـديـث بـاسـمـهـم  بـانه لـو  االنــتـقـال من هـذه
التركيـبة للـسلطة فـيتم الغـاء احلضور في احلـكم  والبعض االخر من
شارك يلـوحوون باخلطر إذا لم تتـم مساندتهم وتعـزيز موقعهم في ا
السـلطـة  والـطرف الـثالث يـؤكـد على قـوميـته وامـتداداتـها في االرض
وارد  ويـلـغي حق االخرين في احلـديث عن قـوميـتهم ـال وا دن وا وا
وحقوقهم فـي هوية هذه احلـقوق  ويصـر الكل على ابـقاء البالد بدون

هوية  لكي تبقى البالد مهمشة ضعيفة  وهذا مايحصل فعليا .
العـراق عبـر الـتاريخ لم يـكن هـامشـيا  وهـو الـذي كان يـدير ويـشارك
نطقة  االن حتول بفعل نظام احملاصصات الى دولة لفات ا بفعالية 

مخترقة من كل االجتاهات . 
ـسـألـة الحتـتـاج الى قـراءة تـبـريـريـة لـلـوضع الـراهن  الـوطن يـعـيش ا
وارد بأزمة  والشعب يتـلوع من وجع السلطـة وانتهاكاتهـا للحقوق وا
ـكـنـهـا أن حتل  والـدعـوات الـشـعـاريـة  واالحـاديث الــتـخـديـريـة  ال
ـصالـح  لذلـك كانت االزمـة والتسـتـجـيب لـرغـبـات الـنـاس وال حتـقق ا
الـتــظـاهــرات  وتـطــورهـا امــر قـائم  خــاصـة بــعـد اعـالن الـتــشـكــيـلـة

احلكومية وتخطي مطالب الناس . 
فـاجملـتـمع بـكافـة مـكـونـاته يـتـحـسب بـافـراط لـلـسـنـوات الـقـادمـة  فـهو
ـسـأله  كل طـرف يـحـمل ـرر مـاكـان يـرفـضـه  وتـعـود ا يـخـشى أن 
االخـر عــوامل الـركــود في االجنــاز والـضــعف في اتـخــاذ مـايــلـزم من
الـقرارات  وهـذا الـسـلـوك بـالـتـأكيـد هـو واحـدا من تـبـريـرات االنـظـمة

الفاشلة . 
لقـد شكـلت الفـردانيـة في احلكم  واحـدة من اهم السـياسـات العـبثـية
في البالد  فالبلد الـذي كان كل احمليط به يتـمنون ان تصل بلدانهم
ا وصل اليه العراق في مـراحل اخلمسينات والـستينات والـسبعينات
من الـقــرن الـفــائت وحـلـت مـكـان الــسـيــاسـات الــفـردانــيـة الــعـبــثـيـة 
ـذهـبـيـة والـسـيـاسـيـة  الـتي فـكـكت الـوطـنـية سـيـاسـات احملاصـصـة ا
الـعـراقـيـة  وجـعـلت من االلـتــفـافـات الـذاتـيـة والـشـخـصـانـيـة احلـزبـيـة
ـصـلـحي االنـاني بـ اركـان والـكـتـلـويـة والـعــرقـيـة عـنـاوين الـتـفـاعـل ا

السلطة . 
أسـاوي  جعل خاصرة الـوطن رخوة لكل ماهب ودب  هذا الوضع ا
طالـبة بالوطنية واطنة الـعراقية  واصبح ا وحاصر بالتمام والـكمال ا
كن ان يـحاكم بالـزندقة واخلروج كونـات احلكم    اختراق فـاضح 

عن اليات احلكم التي كفلها (الدستور) . 
ـؤشرات وتـراكمـات احلراك الـشعبـي  إن الصراع نعـتقـد على وفق ا
ـكن ان يـحـدث في ايـة حلـــــــظــة بـ نـظـام احملـاصـصـات من جـهـة

ـقابـلة  ومن واجلمـاهيـر الـشعـبيـة من اجلـــــــــهة ا
ظـلـــــــومة يـخرج بـاستـنتاج يقرأ الـنفـــــــــوس ا
شروعية امكانية ثورتها  إذا لم تتم االستجابة 

حقوق الشعب .
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أعلـنت امانـة بغـداد عن خطـة عمل
تـتــضـمن الـقـيــام بـحـمـلــة صـيـانـة
شاملة لـشبكات ومـحطات الصرف

الصحي بدأتها منذ  5آب اجلاري
ـقـبل. ـوسم االمـطـار ا إســتـعـدادا 
وقــــال  بــــيـــان لـألمـــانــــة امس  ان
(االمـانـة أعـدت آلـيـة عـمل لـتـنـفـيـذ

احلـمـلـة تتـضـمن تـنظـيف شـبـكات
تــصـريف مـيـاه االمـطـار والـصـرف
ـشــتــركـة ــشـبــكــات ا الــصــحي وا
ضمن الشوارع الـرئيسة واحملالت

ولـوحـات الــسـيـطـرة الـكــهـربـائـيـة
ان (احلـمـلـة ـغــذيـات) وأضـاف وا
تـشـتـمل عـلى خـطـة طـواريء تـنـفذ
عــنــد ســقــوط االمــطــار ومــعــاجلـة
مـنــاطق االخـتـنــاقـات وتــشـخـيص
مــنـاطـق الـتــلــكــؤ ووضع احلــلـول
ـواقع اخلـلل مع ــعـاجلـة  وسـبل ا
اصـالح وادامــــــــــــة اآللــــــــــــيـــــــــــات
الــتـخــصـصـيــة وتـأهــيل مــحـطـات
االنـفــاق ومـشـبــكـات الـســكـريـنـات
لـلمـحـطـات الـعـمـوديـة والـغـاطـسة
الى جـانب تـشـكيل فـرق لـلـمتـابـعة
ـــيـــدانـــيـــة مع تـــقـــد االســـنــاد ا
والتـعاون مع االقـسام االخـرى لكل
دائرة بـلـديـة وتـهـيئـة مـسـتـلـزمات
العمل من آليات وعمال ومعدات).
وقــررت  قــيــادة عــمــلــيــات بــغــداد
تغيير مـسار دخول عجالت احلمل

الى العاصمة.
وقال بيان للـعمليات امس انه (من
أجل تــنـظــيم حــركــة مــرورعـجالت
واخضاعها للتفتيش بشكل احلمل
لـذا يـتــفـادى مــعه حــدوث الـزحــام
تـــقــــرر أن يـــكـــون مـــدخل عـــجالت
احلـــمل من خـــمــســة أطـــنــان فــمــا
والـقادمـة من مـحافـظـة ديالى فـوق
بـــاجتـــاه بــــغـــداد من ســــيـــطـــرتي

واضـــاف ان ـــعـــامل) الـــشـــعـب وا
(الـقـرار يـبـدأ تنـفـيـذه "إعـتـباراً من
صـبــاح الــيـوم الــثالثــاء). وجتـري
االستعدادات لنصب جسر حديدي
باتفاق على طريق أربيل  –كركوك
بـــ حــكـــومــتي الـــعــراق وإقـــلــيم
ـقرر فـتـحه قـبل حـلول ا كـردسـتـان

عيد األضحى. 
wzUN½ ‚UHð«

فـرهاد ـثل حكـومـة االقلـيم وقـال 
فـي تـصـريح امس  إنه نــعـمـة الـله
(بعـد التـوصل التفـاق نهـائي حول
بدأ فتح الطريق في 8 آب اجلاري
الــــعـــمل عـــلـى إجـــراء اخلـــطـــوات
الالزمـة لـذلك وان  حكـومـة االقـليم
تــتـولى نـصب اجلـسـر) فـيـمـا قـال
فـاضل ـتـحـدث بـاسم مـرور أربـيل
حــاجي ان (الـعـمل مـسـتـمـر  لـفـتح
الـــــطـــــريق في 20 من الـــــشـــــهــــر
اجلـــاري أي قــــبـل حـــلــــول عــــيـــد
األضـــــحى).واوضح الـــــبــــيــــان ان
(الـطــرفـ اتـفـقـا  في اخلـامس من
الشهـر اجلاري على وضـع سيطرة
مـشـتركـة بـ جبـهـات البـيـشمـركة
مع الــعـمـل عـلى تــرمـيم واجلــيش 
ــدمــر مــنــذ أحـداث جــســر بـردي ا
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تـالل حـمــرين ومـحــيـطــهـا  مــؤكـدا بـان
احلرب عـلى خاليـا داعش حتتـاح بعض
الـوقت حلـســمـهـا النـهــا خاليـا مـتــنـقـلـة
ومـبـعــثـرة).من جـهـة اخـرى اكـدت جلـنـة
االعمـار في مـجلس مـحـافظـة ديالى  ان
مـنظـومـة الـطرق الـبـرية داخل احملـافـظة
مــهــتــرئــة بــشـــكل عــام مــشــيــرا الى ان

تأهيلها يتطلب مبالغ طائله .
وقال نائب رئيس اللجـنة عامر الكيالني
 لــ (الـــــزمــــــان)  امـس ان (احلـــــمـــــوالت
الكـبـيرة لـلشـاحنـات وعدم حتـديد اوزان
السـير عـلى طرق ديـالى البـرية وأبـرزها
بــغــداد - كـركــوك    بــني ســعـد الــقـد
ومـنــدلي -  بــعـقــوبـة  جــعل مــنـظــومـة
الطرق في اوضاع مزرية لـلغاية وتعاني
من تخـسفات ومـطبـات بكافـة مفاصـلها

ـان عــلى مـدى لـيس هــنـالك مـن يـخــتـلف عــلى فـشل احلــكـومــة والـبــر
اضيـة في تأم ابـسط متطلـبات االنسان وفِي اخلمس عشر ة سـنة ا
ة وآمنة ومستقرة ولن مقدمتها ما وعد به الدستور من حـياة حرة كر
يتـحقق ذلك بـدون سـكن لكل أسـرة السيـما الـفـقيـرة منـها ولالسف لم

يحدث ذلك.
دن أدى  الى حرمان ان غياب سياسـة حقيقيـة وعلمية لإلسـكان في ا
ـعـاشي حتت خط الـفـقـر ـسـاكن وانـخـفض مــسـتـواهم ا اليـ من ا ا
لتـخـصيـص اجلزء االكـبـر من الراتـب واالجر الـشـهري. إليـجـار وحدة
ــتــواصع ال يــكــفي. لــتــأمـ ســكـنــيــة ومــايــتــبـقـى من فــتـات الــراتب ا
ن سرق السلطة او احلدًاالدنى من احلياة اآلدمية مقابل حيـاة مرفهة 
جـمع الــثـروة بــغــيـاب الــقـانــون واحـتــراف الـفــسـاد واضــطـر الــبـعض
مـلوكة لـلدولـة وشيد عـليهـا مساكن لالستيالء عـلى االراضي العـامة ا
بــائــســة واتــسـع االمــر وظــهــرت عــنــدنــا مـــدن عــشــوائــيــة في بــغــداد
واحملـافـظـات هي االكـبــر في الـشـرق األوسط سـكـتـت عـنـهـا احلـكـومـة
اعترافا لفـشلها في توفـير السكن واسـتخدمتهـا  االحزاب وسيلة  في
دن بدون خـدمات ويعيش االبتزاز والتـرويج  االنتخابي ومـازلت هذه ا
أصـحـابــهـا في قـلق دائـم لـلـشـعــور بـأنـهم يــسـكـنــون عـلى قـطع ارض
دن أصبحت مغتصبة قد تسترجعها احلكومة بالقوة السيما ان هذه ا
بـؤرة لـلـمـشـاكـل االجـتـمـاعـيـة ولــلـبـؤس اإلنـسـاني وتـشــويه لـلـتـخـطـيط

العمراني للمدن
ـساكن بـطراز طـلـوب خطـة وحمـلة وطـنيـة. شامـلـة لبـناء ا باخـتصـار ا
معـماري جـميل وبـكلف زهـيدة وإيـجاد الـيات عـادلة في الـتوزيع تـكون
األولــيــة فــيـهــا لـألرامل  واأليــتــام ومـحــدودي الــدخل  لــكـيً  تـخــتــفي
بـالـتـدريج تــلك الـعـــــشـوائـيــات لالبـد و يـتـسـنى اليــة حـكـومـة رشـيـدة
ـثل الشـــــــــعب فـرصة في   تـنـفيـذ  برامـج لتـأهيل ـان حـقيـقي  وبر
ا يليق بحضـــارته وانــــسانيته  وحـــقه في ثروته االنسان العراقي 

النـفطـية. بـدون ذلك سـتبـقى دعوات االصالح  وحـقوق
ـواطن في الـدسـتـور مـجـرد شـعـارات ال تـشـيـد ا
ـة بل ستدفع مساكن والتـؤدي حليـاة حرة كر
ـواطن. الى االحــتـجـاج والــتـظـاهــر  وضـبـاع ا
االمل فـي وطن ســــرق فــــيـه الــــكـــــــبــــار قــــوت

الصغار.

s U  b¹d¹ VFA «

 wLOL² « s Š rýU¼

بغداد

كاتيوشا

 WO½«œdH « qł_  UŽ«dB « WDKÝ

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

 Issue 6117 Wednesday 15/8/2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد  6117  االربعاء  4 من ذي احلجة 1439هـ  15 من آب (أغسطس) 2018 م

السـكنيـة ومعاجلـة التخـسفات في
خــطــوط تـصــريف مــيــاه الــصـرف
الــــصـــــحـي مع تـــــأهـــــيل واصالح
ـضــخـات والــغـواطس الــعـاطــلـة ا

علي الدايني

سامي االعرجي نذري عبد احلس ا


