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 2017وعرضت على سفراء الدول
انـحة في مـؤتمـر دعم االستـقرار الذي ا
ينعقـد بصورة دورية في األمـانة العامة

جمللس الوزراء.
ـشـاريع الـتي نـفذت عـلى مـسـتوى { ماهي ا

احملافظة ?
-  إحــالــة اكـثــر من  2150  مــشـروع
بـنسـب اجناز مـخـتـلفـة من قـبل بـرنامج
(UNDP) ـــــائي ــــتـــــحـــــدة اإل األ ا
ــــنــــاطق وصــــنــــدوق إعــــادة اعــــمــــار ا
ـتـضـررة من الـعـمـلـيـات اإلرهـابيـة في ا
مـخـتـلف الـقـطـاعـات مـنـهـا مـنـجـز وقـيد

اإلجناز لغاية أيلول 2018.
{ االعالم سـلـط الـضــوء كـثـيــرا عـلـى اعـمـار
مـنـارة احلــدبـاء وان جـهـات دولــيـة اعـلـنت عن

اعمار اجلامع ? 
-  رســمـيـا اجلــانب االمـاراتـي مـسـؤول
عن إعــــادة اعــــمــــار اجلــــامـع الــــنـــوري
ومنارته احلدباء وبالتنسيق مع منظمة

اليونسكو.
ــديــنـة { اجلــســور هي الــشــريــان احلــيــوي 
ـوصل بجانـبيـها ومضى وصل الـتي تربط ا ا
سنـت عـلى الـتحـريـر و اعمـار جـسرين من
مــجــمــوع  5جــســور .. مــاهـي خــطــطــكم في

االسراع بتاهيلها ?
ن واأليسر - اجلسور ب الـساحل األ
هي شــــرايـــ احلـــيـــاة االجـــتــــمـــاعـــيه

واالقتصاديه هذا رأي اجلميع
لــذا أكــدنــا نــحـن الـفــريـق االســتــشـاري
الهنـدسي عليهـا وتبادلـنا احلوار مرارا
مع وزيـرة البـلـديات احملـتـرمه وفريـقـها
ثم مع مديرة البنك الدولي وهنا نود ان
نـبـ ان: أ. جـسـر احلـريه سـيـحـال الى
شــركــات وزارة الــبــلــديــات في تــشــرين
ـدة  6 أشــهـر وبــإشـراف االول  2018 

شركه اجنبية
ب.  اجلــسـر اخلــامس واجلـســر الـرابع
سيـعـلن عنـهـما في تـشرين االول 2018
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يضطلع الدكتور مزاحم اخلياط  فضال
ـسؤولية عن رئاسته جـامعة نـينوى  
زمع تـنفـيذها شـاريع ا االشراف عـلى ا
ـوصل في اطــار اعـادة اعــمـار مــديـنــة ا
بــعـد الــدمـار الــذي اصـابـهــا  وفي هـذا
ــنــجــز الــســيــاق حتــدث اخلـــيــاط عن ا
ـــشــاريـع الـــتي تـــهــدف واخملـــطـط من ا
لـــــتــــأهـــــيـل واعـــــادة بــــنـــــاء مـــــعـــــامل
ومــسـتـشــفـيــات ومـصـانع ومــؤسـسـات
ــوصل الــدولي  وفي احلـوار ومــطـار ا

االتي تفاصيل ذلك .
{ مـــتى بـــدات مــرحـــلـــة اعـــادة االعــمـــار في
وصل وماهي اوليات العمل التي بدأ بها? ا
 - بـدات الـعـمل بـاالشـراف عـلى اجلـهـد
احلكومي العادة اخلدمـات الى محافظة
ـوجب تكـليف من دولـة رئيس نيـنوى 
ــوجب االمـــر الــديـــواني رقم الـــوزراء 

(47) لسنة 2017.
أولويات العمل , تنظيم قاعدة بيانات
خاصـة برؤسـاء تشكـيالت الوزارات في
مــحـافــظــة نــيــنــوى و الــدعــوة لــعـدة
اجـتـمـاعـات لـغـرض حـصـر احـتـيـاجـات
تـلك التـشـكيالت من خالل تـنـسيـقـنا مع
األمانة العامة جمللس الوزراء  صدور
االمر الـديواني رقم  112 لسـنة 2017 
بــتـرأســنــا لـفــريق اسـتــشـاري هــنـدسي
ـكـتب مـكـون من  16مـهـنــدس أعـضـاء ا
وصل االستـشاري الهـندسي بـجامـعة ا
واخرون  عـقد عدة اجـتمـاعات مهـنية
دوريــــة مع تــــشــــكــــيالت الــــوزارات في
نيـنـوى والفـريق االستـشـاري الهـندسي
 من خاللها حـصر احتـياجات نـينوى
واخلــروج بـدراســتـ األولى ألولــويـات
اعـادة االعــمــار في نــيــنــوى والــثــانــيـة
ـة سلـمت ـوصل الـقـد العـمـار مـديـنـة ا
هـاتــ الـدراسـتـ الى األمــانـة الـعـامـة
جملـــلس الـــوزراء في تــــشـــرين الـــثـــاني
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صـدعـوا رؤوسنـا قـبل االنـتـخـابـات الـتـشـريعـيـة األخـيـرة خـصـوصـاً رؤساء
األحـزاب والـكـتل الـكـبــيـرة بـان احلـكـومـة الـتي سـتــشـكل بـعـد إعالن نـتـائج
هني واالختصاصي ومن ذوي االنتخابات ستكون حكومة تكنوقراط من ا
اخلـبرة والـتجـربة واالهم من ذلك مـن غيـر السـياسـي و سـتكـون بعـيدة عن
احملاصـصة احلزبية والطائفيـة وأنها ستكون حكومة قـوية تأخذ على عاتقها
ـآسي والـكوارث الـتي حلت بـه وتامـ اخلدمـات للـشعب إنـقاذ الـعراق من ا
الـعراقـي الذي أنـهـكـته احلكـومـات الـسابـقـة وأذلـته وأفقـرته وقـتـلـته وسرقت
حـاربة الفساد ومحـاسبة الفاسدين أمـواله و ستضطلع احلكـومة اجلديدة 
وهـا هي حكـومـة عـبد اضـيـة  ال الـعـام طـيلـة الـسـن الـعـجـاف ا وسـراق ا
هدي التي  منحها مجلس النواب الثقة في جلسة دراماتيكية تداخلت فيها ا
ـسـاومـات  واحملاصـصـة سـبب فـشل وفـساد كل الـصـفقـات والـتـوافـقات وا
هـني والسؤال األكـثر إثارة هـنا من هم الـتكنـوقراط ا احلـكومات الـسابقـة 
ـهدي ? ولنـستعـرض أسماء وزرائه ومن هـو غير الـسياسي فـي وزراء عبد ا
فـهل جند فـيـهم من هـو غيـر سـياسـي ?  كلـهم سـياسـيـون وتابـعـون ألحزاب
ناصب  وفيهم من له وكتل معروفه وهذه األحزاب هي التي رشحتهم لهذه ا
مـشاركـات في الـدولـة ومـنـاصـبـها الـتـنـفـيـذيـة والـتشـريـعـيـة سـابـقـا في حتد
واضح  لـلمـرجـعيـة عنـدما قـالت ان اجملـري ال يجـرب بل وفـيهم حـتى رئيس
ستوزرين فاغلبهم لم يع في مجال اختصاصه حـزب  وحتى التكنوقراط ا
ــائــيــة وعــنــدنــا من ــوارد ا ــكــائـن بــوزارة ا  فــمــثـالً  مــا عالقــة هــنــدســة ا
االخـتصاصات والكـفاءات واخلبرات في هـذا اجملال الكثر الـذين تشهد لهم
اجنـازاتهم وخدماتهم  وأفكارهم في هذا االخـتصاص الذي يحتاجه العراق
يـاه وسـوء التـخـطيط ـر بأزمـة حـقيـقيـة بـسبـب شحـة ا الـيوم كـثـيراً ونـحن 
ـيـاه ومـواردهــا داخـلـيــا أو في تـنـظــيم الـعالقـة مع دول وسـوء إدارة مـلـف ا
ـتـشـاطـئـة اجلـوار الـتي لم تـلـتـزم بـاالتـفـاقـيـات الـدولـيـة اخلـاصـة بـاألنـهـار ا
ائـية وقيامـها بتـغيير مـجاري األنهـار العراقيـة التي تنبع وحـصص العراق ا
من تـلك الدول وهذه األمور حتتـاج الى خبير متـمرس وله باع طويل في هذا
هم وأمثلة أخرى فما عالقة مهنـدس ميكانيك بوزارة التخطيط التي اجملـال ا
حتـتاج الى خـبرة ومـهارة وتـخصص وكـفاءة فـي التـخطـيط والتـنمـية وتـنمـية
ـوارد الـبشـرية فـهي وزراه مـهمـة جداً ,وزيـر التـجـارة مهـندس مـدني وزير ا
ـاليـة أدب انـكلـيزي وزيـر الـكهـربـاء دكتـوراه عـلوم سـيـاسيـة وزيـر الشـباب ا
والـرياضـة تـخـصص فيـزيـاء ووزي اخلارجـيـة تـربيـة إحـصاء ووزيـرة الـعدل
مـوظـفـة درجـة سـادســة. أمـا احملـاصـة احلـزبـيــة والـطـائـفـيـة في الــتـشـكـيـلـة
ـكون هـدي فـهي ال تخـتلف عن سـابـقاتـها من الـوزارات  فا الـوزارية لـعبـد ا
كون الشيعي اخذ نسبته التي كان عليها قي كل الوزارات السابقة وكذلك ا
الـسني والـكـرد وال زال الصـراع والـتنـافس عـلى وزارتي الدفـاع والـداخلـية
لف األمني ـهمتـ ب األحـزاب والكـتل على أشده الن من يـسيـطر عـلى ا ا
والـعسكري ستكون كل مؤسسات الدولة األمنية واالستخباراتية والعسكرية
بـيـد حــزبه وحتت تـصــرفه وهـذا أمــر خـطـيــر جـداً ألنه يــتـعـلق بــأمن الـوطن
هدي ? وال فما الـذي تغير إذن  في وزارة  عـبد ا واطـن  وسـيادته وبأمن ا
ـتشائم لـكن وزارة انتظرها الـشعب طويالً لتخرج نـريد هنا ان نكون من ا
تـنفذة ال اعـتقـد إنهـا قادرة على لـنا من حتت عـباءة نفس األحـزاب والكـتل ا
إنـقاذ العراق من  الـهاوية الـسحيقـة التي هو فيـها وقادرة عـلى حل مشاكله
ـتالحقة خصـوصا الفسـاد الذي ينخـر كل مفاصل الدولة الـكبيرة وأزماته ا
والـسرقـات الكـبرى ألمـوال العـراق وسوء اخلـدمات إضافـة الى ملـف أعمار
عتقل من قبل ناطق احملررة وإعادة النازح والكشف عن احملتجزين وا ا
بـعض اجلهـات الـسيـاسـية وإصالح الـقـضاء والـنـهوض بـالـعمـلـية الـتـعلـيـمة
ومـحاربة األمية وتـأم وتطوير اخلـدمات الصحيـة وحتجيم والفقـر والبطالة
نـسـوبيـة وإيـجاد حـلـول لديـون الـعراق ومـحاربـة اخملـدرات و احملسـوبـيـة وا
يلـيشيات وزيادة سيس وسـطوة ا عـقد وا لف األمني ا الـكبيرة ناهـيك عن ا
ـنظـمة ـة ا نـفوذ الـعـشائـر وعـدم االلتـزام بـالقـانـون والنـظـام وانتـشـار اجلر
ومع ـسلح  خـصوصـاً عـملـيـات اخلطف واالغـتـيال واالغـتـصاب  والـسطـو ا
هدي ? ذلك سـننتظر وينتظر شعبنـا العراقي ما الذي ستقوم به وزارة عبد ا
وكـيف سـتـخـطــو خـطـواتـهـا األولى وهل تــنـجح في ذلك لـتـتــبـعـهـا بـخـطـوات
ـنـهـوب ووطـننـا اخملـتـطف ـتـعب ا أخـرى? هـذا مـا نـتـأمـله ويـتـأمـله شـعـبـنـا ا
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كــــشــــفـت وزارة الــــزراعــــة عن انه ال
واد سـامة ألقيـت بفعل فاعل وجود 
و احلــــــديث عـن مـــــؤامـــــرة اصـــــبح
مــسـتــبـعــدا بـعــد الـكــشف عن سـبب
نفوق األسماك ولم حتدث اي إصابة
ـاضـيـة. وقـال جـديـدة خالل االيــام ا
بــــيــــان لـــلــــوزارة امس انـه (حـــدثت
االصـــابـــة االولى خـالل هـــذا الـــعــام
اضي في بداية شهـر تشرين االول ا
مــنــاطق مــحـافــظــة ديــالى احملــاذيـة
لبغداد وكذلك في التاجي والطارمية
في اقفـاص التـربيـة وكانت االصـابة
شـديـدة و تـشـخـيـصـهـا مـخـتـبـريا
ـرض تـنـخــر الـغالصم الـبـكـتـيـري
ـــربـــون عـــنـــد ظـــهـــور ولم يـــهـــتـم ا
ـــرض يـــحــدث االصـــابـــات لـــكـــون ا
سنويا ويؤدي الى هالكات معتدلة)
واضاف (ولـكن بـاستـمرار الـهالكات
ـربـون الى حـقـيـقة وزيـادتـها تـنـبه ا
ـــرض خـالل هـــذه الــــســـنـــة شــــدة ا
فتوجهوا الى الدوائر الـبيطرية بعد
اســتــفــحــال االصــابــة والــتي قــامت
رض ومنع بدورها بالسيطرة على ا
انــتــشـاره وحــدثت اخــر اصــابـة في
هـذه الـبـؤر يـوم الـعـاشـر من الـشـهر
ــاضي  ولـم تــنــتــشــر الى مــنــاطق ا
مـحـافـظـتي بـغـداد وديالـى االخرى)
واوضح الـبــيـان ان (االصــابـة كـانت
هيئة شديدة بسبب توفـر الظروف ا
سـببة للمـرض حيث ان اجلرثـومة ا
هي من الـنـوع االنـتـهـازي والتـسـبب
رض اال بتوفر الظروف والتي هي ا
االزدحـــــام في االقـــــفـــــاص و قـــــلـــــة
االوكـــســجـــ وزيــادة االمـــونــيــا و
تحللة وقلة واد العضوية ا وجود ا
ائية) وتابع ان (البؤرة االيرادات ا
ـسـيب الـثــانـيـة ظــهـرت في قـضــاء ا
و االبالغ عــــنـــهــــا يــــوم االثــــنـــ

الـتـاسع والـعــشـرين من تـشـرين اول
ـاضي  وكـان االبـالغ مـتـأخـرا بـعـد ا
ــــربــــون بـــإجــــتــــهـــادات ان جـــرب ا
شـخـصـيـة مــنـهم من ادويـة بـيـطـريـة
وكـانت الـنتـائج عـكـسـيـة حيث زادت
الــهالكـــات الى نــسب عــالــيــة جــدا).
واضـاف الـبــيـان ان (الـوزيـر  صـالح
احلــســـني اشـــرف عـــلى عـــمـــلـــيــات
ـرض ولوحظ تـوفر السـيـطرة عـلى ا
هيئة لالصابة من التربية الظروف ا
كـثفـة العداد جتـاوزت كافـة االعداد ا
ــــقـــــررة في وحــــدة احلــــجم عــــدم ا
االلـــتــــزام بـــاحملــــددات الـــبــــيـــئــــيـــة
والصحيـة عند انشـاء هذه االقفاص
تـــراكم الــفــضالت الـــعــضــويــة قــلــة
يـاه الكافية االوكسج عـدم توفر ا
حيث لـوحظ ركـود النـهـر وانخـفاص
مــنـــاســـيـــبـه و اخــذ عـــيـــنـــات من
ـيـاه واالعالف لـلفـحص االسـمـاك وا
اخملتـبري) وتابع ان (الـوزارة تـؤكد
انه لم حتــدث ايــة اصــابــات جــديـدة
ـاضـيـة نـتـيـجـة خالل الـ 48 سـاعـة ا
نـشــاط الـفـرق الــبـيـطــريـة واجلـهـات
الـسـانـدة االخــرى والـوضع طـبـيـعي
في مـــحــافــظــة الــديــوانــيــة و رش
ــعــقــمـة ــادة ا جــمــيـع االقــفــاص بــا
كـــأجــراء احــتــرازي وفِـي مــحــافــظــة
واسط الـوضـع حتت الـســيـطـرة و
سـتـشـفى الـبـيطـري بـكـمـية تـزويـد ا
عـقمة مع اسـتمرار ادة ا كافيـة من ا
عـمــلـيـات الــرش لالقـفـاص الــعـائـمـة

الوفاق الوطني الى تشكيل جلنة من
اربع وزارات وجــهـاز االمن الــوطـني
لــلـتـحــقـيق بــنـفــوق االسـمـاك فــيـمـا
طــالب بــجـرد االضــرار الــنــاجتـة عن

هذه الكارثة.
وقــالـت احلــركــة في بـــيــان امس انه
(بــقـلق بـالـغ نـتـابـع تـداعـيــات كـارثـة
نــفـوق االســمـاك فـي مـحــافـظــة بـابل
وانـعــكــاســاتــهـا الــســلــبــيـة بــيــئــيـا
واقــتــصــاديــا خــصــوصــا مع تــوارد
االنـــبـــاء عن انـــتــقـــال الـــكـــارثــة الى

محافظات اخرى).
ـعنـية الى االسراع داعيـا (اجلهات ا
باتخاذ االجراءات والـتدابير الالزمة
ــــأســـاة واحلـــد من اليــــقـــاف هـــذه ا
تـــداعـــيـــاتـــهـــا والـــتي تـــأتي بـــعـــد
اســـــبــــوعــــ فــــقـط من اعالن وزارة
الـزراعــة جنـاحـهــا بـتـأمــ االكـتـفـاء
الـذاتي لـلـبـالد من االسـمـاك احملـلـيـة

ئة). بنسبة  100با
وكشف علي الـبديـري عن عزمه جمع
تــواقـيع الســتــضـافــة وزيـر الــزراعـة
صالـح احلسـني بـشأن حـاالت نـفوق
افيات االسماك واتهم من وصـفهم 
سؤوليتها مرتبطة بوزارة الزراعة 
عــــمـــا جــــرى من حــــاالت نــــــــــفـــوق
تـسـبـبت بـخـسـارة الـعـراق مـلـيـارات

الدنانير.
وقال الـبـديـري في تـصريح امس  إن
(مـــا يــــجـــري مـن نـــفــــوق جــــمـــاعي
لـالســمــاك وبـــشــكـل مــفــاجـئ وغــيــر

ــة  اجـتـاحت ارض االشـاعـات تــضـرب في الـعــراق ... تـلك مـحــنـة قـد
ـعـنوي  كـحـرب غـير العـرب حـتى عـدت وسـيـلة لـلـتـسـقيط الـسـيـاسي وا
مباشرة او بال جعجعـة سيوف او دوي مدافع مع قساوتـها وقوة تاثيرها
. قـبل أيـام  كـنــا بـحـفل اسـتالم وتـســيـلم الـوزيـرين احملــتـرمـ (عـبـطـان
ا والعـبيـدي ) حلقـيـبة وزارة الـشبـاب  وقد تـهـامس البـعض اشاعـات 
يقـال عن الـوزيـر اجلديـد او يـطـال الوزيـر الـقـد   كمـا قـال الـبعض ان
الوزارة تعد بقرة حلوب تدر الكثير على شكل عقارات وارصدة وعالقات

ومشاريع عمالقة  فضال عن أصوات انتخابية مضمونة .
 فيما كنـا نسترق السـمع هنا وهناك  اسـتوقفتني عـبارت من الوزيرين
قطع منفـصل ضمن ساعات احلفل  فـقد قال (السلف عبطان) انه
خـرج من الوزارة ولـم يحـصل مـنـهـا سـوى عـلى هـذا الـقـلم الـذي لوح به
انه كـان يحاضـر في اجلامعة للحضـور   فيمـا قال (اخللف الـعبيدي)  

نصب الوزارة) .  بإسطنبول حينما سمع باستغراب فوزه 
كـان هـذا الـكالم عـلـى مـرآى ومـسـمع من وســائل االعالم الـتي تـوثق كل
صغيرة وكـبيرة .. مع كـامل التقـدير للوزيـرين اللذين نـتمنى لـهم التوفيق
ـبالغة بالـطرح سيما امام بخدمة العـراق  كل من موقعه اجلديد اال ان ا
اعالم واعي مـتـمـرس قـد يــثـيـر لـغط مـا  فـقـد تــهـامس الـزمالء عـلى اثـر
ـسؤول العـراقي دائما يـتعمـد تهميش اذا ا (بساطـة الطرح) . قائـل : (
ستـمع حد االسـتصغـار  فــــــفي الدكـتاتـورية قالـوا  ان عدي أضاع ا
ـقــراطـيــة ال تـقل ضــحـكـا بـطــاقـته الــتـمـويــنـيـــــــــة  فـيــمـا قـصـص الـد

واستغرابا) .
 في جـلسـة خـاصـة جـمـعـتـنا وبـعض الـزمالء مع الـوزيـر الـدكـتـور احـمد
ريـاض الـعـبــيـدي)  كـان يـرد فــيـهـا عـلى اســتـفـسـارات الــزمالء مـتـعـددة
اجلوانب واقتـراحاتهم وطروحـاتهم اجلريـئة جدا حـد القسـوة  بحثا عن
احلقـيقـة وخدمـة الريـاضة  الـتي مـا زالت بعـيدة عن اإلجنـاز  فيـما هي
بعيدة جدا عن سقف الطموح  العبيدي قال : (ساكمل ما بداه الوزيران
دينة الرياضـية (الهدية السعودية) جاسم وعبطان  كما ساجته لتـنفيذ ا
ـنـشـئـات األخـرى  لـكني في بـغداد وسـاكـمل مـلـعب الـتـاجـيـات وعديـد ا
رحوم عبد الواحد بي الثاني  تعـزيزا لوسام ا سأركز على الوسام األو

تابعة والتشجيع) . عزيز  باشارة واضحة طموحة جدا  تستحق ا
ثم حتدثنا عن الـسياسـية وما يتـعلق منـها بالريـاضة ورؤيته عن مـستقبل
ـهدي الوزارية  لم العراق  فقـال احمد : (ان كابـينة السـيد عادل عبد ا

تكن تبديل وزراء فحسب  بل انها تمثل ... تغيير نظام .. !!) .
هـذا بـالـنص مــا قـاله عـلـنـا  صــراحـة وشـجـاعـة وتـلــقـائـيـة . راح اثـرهـا
بعضنا ينظر بوجه االخر عن مغزى هـذا التصريح . انها معلومة خطيرة

.. قد تفسر بشكل او اهتزازات أخرى ..  
شهد واقلب التصريح واستشرف الواقع الكتب عمودي رحت استقر ا
ـعان سـيمـا الالمـعة مـنهـا  عبـر دراسـتي للـتاريخ   استـوعبت بـعض ا
ستقـبل عراقي افضل قد يشهد وفهمي لروح التصريح   عـلى انه نبؤه 
هدي  بشكل مختلف تغيير حقيقي على مستوى االجنـاز في عهد عبد ا
تـمـامـا عـمـا جـرى خالل خـمــسـة عـشـر سـنـة مـاضـيـة  السـبـاب ودوافع
ي  . هـنـا تذكـرت كـلـمة شـهـد اإلقـلـيمي والـعـا تتـعـلق بـالـواقع احملـلي وا
لألستاذ اراس محمد حـبيب األم العام لـلمؤتمر الوطـني العراقي قالها
اثـناء حـمـلـته االنـتـخـابـية قـبل سـتـة اشـهـر تـقريـبـا ذكـر فـيـهـا : (ان هذه

الدورة االنتخابية ستـشهد تغييرا بنـسب معينة تمهد
ـقــــــبـلـة لـعام لـتغـيـيـر جـذري بـعـد االنـتخـــــابـات ا
 2022 بشكل تكون مستويات اخلدمات والعمران
ـواطن قـبل والـتـطـور الــعـام...  واضح  يـلـمـــــسه ا

سؤول) .   ا

ومشـاريعهم الـتجـارية وحصـرها ضمن
مـجـمـعـات مـقـسـمـة عـلى مـراحل رتـيـبـة
الجنـازهــا كي نـتـجـنب الــعـشـوائـيـة في

التنفيذ.
وبــهـذا الــصــدد  اصـدار امــر ديـواني
رقم  59 لـسـنـة  2018 لـلــجـنــة خـاصـة
ــديــنـة بــرفـع انــقــاض وإعــادة اعــمــار ا
ـة بـرئــاسـة مـعــالي األمـ الـعـام الــقـد
جمللس الوزراء وكانت توصيات الفريق
االسـتـشــاريـة الـهـنـدسي لـهـذه الـلـجـنـة:
ـمكـنـة بالـبدء بـرفع األنـقاض الـسرعـة ا
ـرحـلة األولى (Stage1) حسب ضـمن ا
دراسـة الــفـريق االسـتـشــاري الـهـنـدسي
ــوجـــب االمــر الــديـواني رقم ــشـكل  ا
 112لســــــنة  2017 علــــى ان يكــــون
التنفيذ من قبل احـدى الشركات التابعة
لــوزارة االعـمــار واإلسـكــان والـبــلـديـات
واالشــغــال الــعــامــة شــريــطــة ان تــقـوم
بــتــشـغــيل االيـادي الــعـامــلــة من أهـالي
ـوصل عـلى ان يـكـون الـشـروع مـديـنـة ا
ـا ـمــكـنـة  ـرحــلـة بـالـســرعـة ا بــهـذه ا
سـيـكـون له األثـر اإليـجـابي عـلى مـديـنة
ـوصل وســيـصب في مـصــلـحـة إعـادة ا

االستقرار.
ـرحــلـة الــثـانــيـة  الـعــمل عـلـى إحـالــة ا
(Stage2) مـن دراســـــــــــة الـــــــــــفــــــــــريـق
االستـشاري الـهنـدسي الى شركـة ثانـية
من شـــركــات وزارة االعــمــار واإلســكــان
ــا والــبـــلــديــات واالشـــغــال الــعـــامــة 
رحلة الثالثة العمل سيسهل الشروع با
ــــرحـــلـــة (Stage3) من عـــلى إحــــالـــة ا
دراسـة الــفـريق االسـتـشــاري الـهـنـدسي
الـى شــركـــة ثــالـــثــة من شـــركــات وزارة
االعمـار واإلسكـان والبـلديـات واالشغال
ــراحل الــعــامــة.وجــوب تــنــفــيــذ هــذه ا
بــالـــتــنــســيق مع وزارة الــدفــاع/ وزارة
دني/ دائرة الداخليـة- مديرية الـدفاع ا
ـا يـخص الـعـبوات شـــــــؤون األلـغـام 
نفلقة.يتم التنسيق مع والقنابل الغير ا
ـكـتب االسـتـشـاري الـهـنـدسي/جـامـعة ا
ــوصل أعــضــاء الـفــريق االســتــشـاري ا
الـهنـدسي بـخـصوص طـلب االسـتـشارة
الـــهـــنـــدســـيـــة فـي وضع الـــتـــصـــامـــيم
الهـندسـية اخلـاصة بالـواجهـة النـهرية.
برم ب الفريق ضرورة تنفيذ االتفاق ا
االسـتـشــاري الـهـنـدسي ووزارة الـعـمـار
واإلسكـان والـبلـديات واالشـغـال العـامة
ن لـديهم ارسـة دوائر الـدولة  بعـدم 
ــة أي اعــمـال ــديـنــة الــقــد أمـالك في ا
ـمتلـكاتهم اال من اعادة تاهـيل او إزالة 
خـالل دائـرةالــتــخــطــيط الــعــمــراني في
نينوى فضال عن ديوان محافظة نينوى

لشؤون االعمار والتخطيط. 
{ لم نالحـظ لــــلـــجــــهــــد احلـــكــــومي اي دور
رئــيـــسـي لالعـــمـــار وهل لـــديـــكم مـالحـــظــات
لــلـــنـــهــوض بـــالـــواقع اخلـــدمي واالقـــصــادي
ـوصل تـمتـلك مـعامل صـنـاعيـة عـدة تنـتـظر وا
دورها في الـتاهيل واعـادتها لالنتـاج وتشغيل

العمال
ـــشـــاريع في - بـــاخـــتـــصـــار كم عـــدد ا
ـنـجـز مـنـها خـطـتـكم لالعـمار وكـم هو ا
الى االن نـشــكـركم جلـهــودكم في الـعـمل
من اجل اعادة احلياة والنبض الى قلب

وصل احلدباء. نينوى ا مقابلة: (الزمان) خالل مقابلة مزاحم اخلياط

لشـركـات اجنـبيه و سـيبـدا العـمل بهـما
دة سنة  في كانون الثاني  2019 و

شـكـرنـا للـمـهـتـمـ ابتـداء من مـحـافـظة
نــيــنــوى و وزارة الـبــلــديـات اخملــتــصـة
واالمانـة العـامه جملـلس الوزراء والـبنك
الــدولي كـوّن اعــمـار هـذه اجلــسـور هي

مشاريع استراتيجية مهمة
ـوصل ونـيــنـوى كـان االعـمـار  { جـامـعــتي ا
فيـها بـخطوات سـريعـة وحقـقت اجنازات على
االرض مــتـى ســيــتم االنــتــهــاء من الــعــمل في

وصل ونينوى ?  جامعتي ا
- مــشــاريع كـبــيـرة مــتــعـددة في عــمـوم
ـــوصـل ونـــيـــنــوى مـــبـــاني جـــامـــعـــة ا
والـتـقـنـية الـشـمـالـيـة تـخـتلف فـي نسب

إجنازها 
ـشـاريع السـتراتـيجـية وصل من ا { مطـار ا
ـهــمـة لـلــمـحــافـظـة واعــمـار ســيـحـقـق نـتـائج ا

ـوصل هل  تـنــعـكس بــااليـجـاب عــلى اهل ا
البدء بالعمل وماهي مدة االجناز?

ـهـمة في ـرافق ا ـوصل من ا -  مـطار ا
ـثل جـسـرا جـويا يـربط ـديـنـة كـونه  ا
ــحــيـــطــهـــا اخلــارجي ـــديــنـــة  هــذه ا
واإلقـــــلــــيـــــمي حـــــيث ابـــــدى اجلــــانب
الفرنسي اسـتعداده العادة تـاهيل مطار
ـوصل خالل زيـارة الـسفـيـر الـفـرنسي ا
اضي نتج عنه وزيارة وفد في نيسان ا
ـــــوصل في فـــــرنــــسـي الى مـــــديــــنـــــة ا
تــمــوز/  2018 جملـــمــوعــة كـــبــيــرة من
الـشركـات الـفـرنسـيـة القـابـضة بـرئـاسة
الـسـيـد (رافـائـيل سـانـتـوز) وضم الـوفد
ــهــنــدســ واخلــبـراء عـدد كــبــيــر من ا
ـطـارات. والــفـنــيـ في مـجــال اعـمــار ا
جـرت عـدة لـقــاءات مع الـوفـد الـفـرنـسي
خالل الــــزيـــارة: الــــلــــقـــاء األول: عــــقـــد
االجــتـــمــاع االول في رئـــاســة جـــامــعــة
نينوى برئاسة االستاذ الدكتور (مزاحم
اخلياط) رئيـس جامعة نـينوى و رئيس
شـرف على اجلهد الفريق االسـتشاري ا

احلـكـومي فـي نـيـنـوى بـحـضـور جـمـيع
اعــضــاء الــوفــد والــفــريق االســتــشـاري

الهندسي.
ـعدة مـسبـقا  تمت مـناقـشة الـدراسات ا

وصل.  في مجال اعادة اعمار مطار ا
الـلـقـاء الـثـاني: عـقـد اجـتـماع فـي مبـنى

محافظة نينوى بحضور كل من
الـسـيــد(عـبـد الـقـادر الـسـنـجـاري) نـائب

محافظ نينوى.
الــســيــد( امــ فــنش) مــعــاون احملــافظ
نـــيـــنــوى. والـــدكـــتـــور( قـــصي حـــاجم)
مــســتـشــار احملــافـظــة لــشـؤون االعــمـار

طارات وا
الـسيـد (حـيدر مـحـمد عـلي) مـدير مـطار
ـــوصـل. الـــســــادة أعـــضــــاء الــــفـــريق ا

االستشاري الهندسي.
سـؤول في احملافظة عدد من السادة ا

تخصص في مجال االعمار. وا
 جـرت مـنـاقـشـات مـسـتـفـيـضـة ومـركـزة
حول اخلطـوات الواجب اتبـاعها العادة
ـــــوصـل وجـــــمـــــيع اعـــــمـــــار مـــــطـــــار ا
االحـــتــــيـــاجــــات الـــضـــروريــــة من اجل

شروع. االسراع في تنفيذ هذا ا
الـلـقاء الـثـالث: قـام الـسادة اجملـتـمـعون
ـوقع والــوفـد الـزائـر بــزيـارة مـيــدانـيـة 
ــدمــر عـقــد بــعــدهـا اجــتــمـاع ـطــار ا ا
ــعـنــيـ مـصــغــر لـلــوفــد الـفــرنــسي وا
ــطـار والــفــريق االسـتــشـاري بــاعــمـار ا

الهندسي في مبنى احملافظة.
النتائج: تمخـضت هذه االجتماعات عن
تـــشـــكـــيـل جلـــنـــة مـــشـــتـــركـــة تـــواصل
اجـتمـاعـاتهـا الى نـهـاية شـهـر آب على
ان يـــتـم تـــوقــــيع الـــعــــقـــد مـع اجلـــانب
الــعـراقي  بـعــدهـا اجـتـمــاع بـرئـاسـة
مـــعــالي األمــ الـــعــام جملــلس الــوزراء
والـســفــيــر الـفــرنــسي ورئــيس ســلــطـة
ـوصل ـدني ومـديــر مـطـار ا الـطــيـران ا
حـيث بـ اجلــانب الـفـرنـسي حـاجـتـهم
لـ(13 شـهـر) لالنـتـهـاء من اعـادة اعـمـار
طـار و التـأكيـد على ادراجـها ضمن ا
شـروط الـعـقـد اعـتـبـاراً من شـهـر ايـلـول

 2018 على امل ان تبدأ الرحالت
اجلـــويـــة في االول من شـــهـــر تـــشـــرين
الــثــاني  2019ان شــاء الـــله ان ســارت
االمـــور كــمـــا هــو مـــخـــطط لـــهــا بـــهــذا
تـعـلـقة الـصـدد.بعـد اكـمـال اإلجـراءات ا
سنا من هم.  رفا ا بإعادة تاهيل هذا ا
اجلـانـب الـفــرنــسي الــرغــبــة الــشــديـدة
تـزايد من اجل اعادة اعمار واالهتمام ا

وصل.  مطار ا
ـوصل تـعـرضت { االســواق الـتـجـاريـة فـي ا
الـى الـــــقــــــصـف والـــــدمــــــار وشل احلــــــركـــــة
ــوصل هـل في اجــنـدتــكم االقـتــصــاديــة في ا
ـديـنـة ? كـما ان ـهـمـة في ا العـمـار االسـواق ا
ــة نـسـبــة الـدمـار جتـاوز /80 ــنـطـقــة الـقـد ا
وصلي ـائة وغالـييـة بناءهـا يحـمل الطـابع ا با
الـتراثـي الـقد ? هـل  االتـفاق مـع شـركات

اختصاصية بهذا اجملال العادت بناءها ? 
-  هـــنـــاك دراســـة مــفـــصـــلـــة لـــلــفـــريق
االستشـاري الهندسي بـخصوص إعادة
ـة واألسواق وصل الـقد اعمـار مديـة ا
الـتـجـاريـة فـيـهـا تـبدا مـن رفع األنـقاض
وفــتح الـطــرق واعـدة الــبـنى الــتـحــتـيـة
تضررة مساكنهم واطن ا وتعويض ا

الكي مع وزير الزراعة لبحث أزمة نفوق االسماك W: نوري ا “«
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ـائية في والحظـنا زيـادة االيرادات ا
ـــايـــســـهـم في مـــنع نـــهـــر دجـــلـــة 

االصابات). 
فيـما رأى الـنائب عن كـتلـة سائرون
رائــد فـهــمي ان نــفـوق االســمـاك في
عـــدد من احملــافـــظــات يــعـــد حتــديــا
الخـتــبـار احلــكـومـة اجلــديـدة. وقـال
فـــهــمي في تـــغــريــدة عــلـى حــســابه
اخلــاص بــتــويــتــر امس أن (كــارثـة
نـفـوق األسـمـاك تـمـثل حتـديـا كـبـيرا
ومـبـكرا لـلـحـكـومـة اجلديـدة يـخـتـبر
قدرتهـا في مواجهـة هذه األزمة على
خلفـية امـتداد الظـاهرة الى مـختلف
احملــافـــظــات وتــتــعــاظم أضــرارهــا

واالقتصادية واالجتماعية).
واضـــاف (ولـــتـــجــنـب الــتـــبـــاين في
ــكن تـــشـــكــيل مـــواقف الـــوزارات 
خلـية أزمـةً لتـنسـيق عمـلهـا وضمان

عاجلة).  شمولية ا
وناقش رئيس ائـتالف دولة الـقانون
ــالــكـي مع احلــســـني أزمــة نـــوري ا
نفـوق االسـماك وشـدد عـلى ضرورة
االرتقاء بـالواقع الزراعي.وقـال بيان
ــالـــكي ـــالـــكي امـس ان (ا ـــكـــتب ا
ـكـتــبه احلـسـني وجـرى اسـتـقــبل 
خالل الـلـقـاء بــحث الـسـبل الـكـفـيـلـة
لـلــنـهـوض بـواقع الــوزارة والـقـطـاع
الــــــزراعـي وخـــــــطـط الـــــــوزارة حلل
االشكاالت والـعقبـات التي تواجـهها
سيما ازمـة نفوق األسمـاك ومعاجلة
الكي اخطار التلوث). واضاف ان (ا

شـــدد عـــلى اهـــمـــيـــة وضع اخلـــطط
ـــنـــاســبـــة لــرفـــد الــواقـع الــزراعي ا
واالرتــــقــــاء به وايــــجــــاد احلــــلــــول
ناسبة لالشكاالت التي تقف عائقا ا

امام تقدمه وتطوره). 
وعـلى الـصـعـيـد نـفسـه اعلـن النـائب
عن محافـظة بابل مـنصور الـبعيجي
عن ان الــــدالئل االولــــيــــة لــــنــــفــــوق
االسـمــاك تـشـيــر الى وبـاء بــكـتـيـري
اصـابـهـا مــشـيـرا  الى ان الـعـيـنـات
ارسلت الـى خارج الـعـراق بطـائرات

خاصة. 
وقــال الـبــعــيــجي في بــيـان امس ان
(عـــلـى رئـــيس الـــوزراء عـــادل عـــبـــد
ــهـــدي الــتـــدخل بـــشــكـل مــبـــاشــر ا
وتــشــكـــيل خــلـــيــة ازمــة بـــرئــاســته
للوقوف على اسبـاب االزمة الكارثية
الـتي اصــابـة احــواض االسـمـاك في

احملافظة).
مــوضـحــا ان (ذلك ادى الى حــصـول
كـارثـة بـيـئـيـة واقـتـصـاديـة في بـابل
واحملـافـظــات اجملـاورة لـهـا) وتـابع
ان (الـــنـــتــائج االولـــيـــة تــشـــيــر الى
حـــصـــول وبـــاء بـــكـــتـــيـــري اصـــاب
احواض االسـماك  و اخـذ عيـنات
منـهـا و ارسـالهـا الى ثالثـة اماكن
االول في بـغــداد واثـنـ الى  خـارج
الـعراق  بـطـائرات خـاصـة حـتى يتم
زرعـــهـــا لــــلـــوقــــوف عـــلى الــــســـبب
احلقـيقي لـهذه الـكارثـة التي اصـابة
احـــواض االســمـــاك). ودعت حـــركــة  رائد فهمي

مسبوق في محافظات العراق والتي
ـحـافـظـة بابـل وانتـقـلت الى بـدأت 
مـحافـظـات اخـرى هي حالـة خـطـيرة
ــكـن الــتــغــاضي او الــســكــوت وال 
عــنــهــا) مــبـيــنــا أن (تــلك الــظــاهـرة
تـسـبـبت بـخـسـارة الـعـراق مـلـيارات
الـدنـانـيـر وانتـكـاسـة كـبـيـرة لـلـثروة

السمكية بالبلد).
وأضــاف أن (مـــوقف وزيــر الــزراعــة
اجلديد والتـبريرات التي قـدمها بعد
نصب عن احلالة ومنها ان تسنمه ا
ـــيــاه هي الـــســبـب هــو انــحـــســار ا
تـــبـــريــــرات مـــثـــيـــرة لــــلـــشـــبـــهـــات
واالسـتــفـهـام وجتــعـلـنـا نــشـعـر بـان
هـنـاك نوايـا ودوافع خـفـيـة خـلف ما

حصل ويحصل).
الفتـا الى أن (نفـوق االسمـاك لم يكن
طـبــيـعـيـا وهـنـاك مــسـبـبـات بـشـريـة
ومـافـيـات مــرتـبـطـة بـوزارة الـزراعـة
بدأت الـعمل اآلن بحـرية كـاملة وهي

من تقف خلف تلك الظاهرة).
وأكــد الـبــديــري أنه (سـنــعــمل عـلى
جــمع تــواقــيع فـي مـجــلـس الــنـواب
الستضافة وزير الزراعة وسؤاله عن
ا حصل وماهي االسباب احلقـيقيـة 
االســبــاب الــتي جــعــلــته يــقــدم تــلك
ـا حصل ـنـطقـية  التـبـريرات غـير ا
اضــــافــــة الـى االجــــراءات الــــتي من
ــفـتــرض أن الـوزارة بــدأت فـعــلـيـا ا
بالـعـمل بهـا لتـجـاوز االزمة وضـمان

عدم تكرارها).


