
ان ما مييز عيد اال�ضحى املبارك عن بقية االعياد 
ه��و كرثة اال�ضاحي التي تنح��ر من قبل امل�ضلمني 
الأرواح املوت��ى، ويف كل عام م��ع قرب حلول عيد 
اال�ضح��ى ترتفع ا�ضعار املوا�ض��ي بكل انواعها من 
االغن��ام واالبقار والعجول للطل��ب املتزايد عليها 
وخا�ض��ة خ��ال ال�ضن��وات االخ��رة لتزاي��د اعداد 
االعم��ال  نتيج��ة  الع��راق  وال�ضه��داء يف  املوت��ى 
االرهابي��ة الت��ي يتعر���ض له��ا البل��د والعملي��ات 
الع�ضكري��ة اجلاري��ة، وللتعرف عل��ى اال�ضتعدادات 
وا�ضب��اب ارتف��اع ا�ضعار املوا�ضي يق��ول  الق�ضاب 
اأب��و عمار ) �ضاحب مزرعة لرتبية املوا�ضي وحمل 
لبي��ع خمتل��ف ان��واع اللح��وم( يف بغ��داد ،يف كل 
ع��ام تبداأ تهيئتن��ا ال�ضنوية ملو�ض��م اال�ضاحي من 
االغن��ام واالبقار والعج��ول لاهتمام بها وزيادة 
عدده��ا  واحلف��اظ عليها م��ن االمرا���ض والهاك 
وفح�ضه��ا ب�ضكل دوري من قب��ل الطبيب البيطري 
ا�ضاف��ة اىل متابعته��ا ورقابته��ا م��ن قب��ل دائرة 
البيط��رة، ونب��داأ بعر���ض املوا�ض��ي قب��ل اكرث من 

ا�ضبوعني على  حلول عيد اال�ضحى الن هناك عددا 
من املواطنني يف�ضلون �رشاءها قبل العيد. وحتدث 
ابو عمار عن زيادة ا�ضعار املوا�ضي مع اقرتاب عيد 
اال�ضحى بح��وايل )50 الف دين��ار اىل 100 األف 
دينار ( اذ ي��رتاوح �ضعر اخلروف من )250 دينار 
اىل 350 ال��ف دين��ار( او اكرث  اما العجول فيكون 
�ضعره��ا ب��ني املليون ورب��ع امللي��ون اىل املليون 
ون�ض��ف امللي��ون دينار ه��ذا ما يخ���ض املوا�ضي 
العراقية والتي يف�ضلها املواطن العراقي عن بقية 
االغنام التي ت�ضتورد من اي�����ران وكذل��ك العجول 
امل�ضت��وردة م��ن ا�ضرتالي��ا وتركيا والت��ي تك����ون 

ا�ضعارها اقل من املوا�ضي العراقية.
 وا�ض��اف اب��و عم��ار ان ،ا�ضعارنا اقل م��ن ال�ضوق 
بثاث��ة االف دين��ار للكيلو الواحد لك��ون موا�ضينا 
م��ن حقولنا، وا�ضار ابو عمار اىل عدد من اال�ضباب 
الت��ي تزيد  ا�ضعار اللح��وم خال عيد اال�ضحى هو 
ج�ضع الق�ضابني وبحثهم عن الربح ال�رشيع والذي 

ي�ضجعه��م عل��ى ذلك ك��رثة الطلب عام��ا بعد عاما 
خا�ض��ة بانت�ض��ار الدخ��اء عل��ى املهن��ة يف ايام 
العي��د والذين ال يجيدون طريق��ة النحر ال�ضحيحة 
وال اال�ض��ول ال�رشعي��ة للتعام��ل م��ع اال�ضحي��ة، 
منوه��ا اىل ان ه��ذا الع��ام ا�ضتغربنا ظه��ور بع�ض 
ال���رشكات التي تعلن من خال و�ضائل االعام اىل 
بيع ا�ضحية العيد مببالغ زهيدة او باالأق�ضاط فقط 
وعلى م��ن يرغب االت�ضال بهم ودف��ع املبلغ وهم 

من يقومون بعملية النحر والتوزيع!. 
وا�ض��ار ابو عمار اىل كثر م��ن املواطنني الذين ال 
يعرف��ون كيفية اختيار اال�ضحية اجليدة فيرتكون 
ام��ر االختي��ار لاأف�ض��ل علين��ا ودائم��ا نن�ضحهم 
ا�ضافة اىل ق��راءة االآيات اخلا�ضة بنحر اال�ضحية 
وكيفي��ة تق�ضيمه��ا ب��ني الفق��راء واالق��ارب ونبداأ 
بعمليات النحر من فجر العيد اىل ما بعد منت�ضف 
النهار خال ايام العيد حتى نلبي حاجة اأكرب عدد 

من طلبات املواطنني.
 كعادت��ه كل ع��ام ي�ضتغ��رق )يا�رش ح�ض��ني( وقتًا 
طوي��ًا قب��ل ���رشاء اأ�ضحي��ة العي��د ويظ��ل ي��رتدد 
على �ض��وق بيع املوا�ضي يف اأط��راف مدينته حتى 
خ��ال اأيام العيد عل��ه يجد خروفا ب�ضع��ر منا�ضب 
ومبوا�ضف��ات خالي��ة م��ن العيوب كم��ا تقت�ضيها 
�رشوط االأ�ضحية، ورغ��م غاء االأ�ضعار فانه عازم 
عل��ى ال���رشاء حت��ى وان ا�ضط��ر اإىل اال�ضتدانة من 
الغر، واأكد يا���رش "ان االأ�ضعار مرتفعة كثراً .. ما 
كان بحوزت��ي م��ن مبلغ وجدته غ��ر كاف ل�رشاء 
اأ�ضحي��ة واح��دة.. ". مبين��ًا " ان م�ضتلزمات العيد 
ومتطلبات��ه كثرة لكن االأهم بالن�ضبة يل هو �رشاء 
االأ�ضاح��ي فه��ذا اأمر الب��د منه خ�ضو�ض��ًا اأن هذه 
االأ�ضحي��ة هي الثانية لوال��دي واالأوىل لوالدتي.". 
وذكر ان��ه ا�ضرتى خروفا بع��د اأن ا�ضتعان ب�ضديق 
ل��ه �ضاعده ببع���ض املال ويف خربت��ه بامل�ضاومة 
مع باعة املا�ضي��ة يف ال�ضوق الذين رفعوا االأ�ضعار 

كثرا مقارنة بالعام املا�ضي.
وا�ض��اف يا�رش " ان �ضوق املا�ضي��ة ال تختلف عن 
اأية �ضوق اأخرى فاالأ�ضعار عر�ضة لل�ضعود والنزول 
تبع��ًا للعر���ض والطل��ب واأ�ضع��ار املوا�ض��ي ب��داأت 
باالرتف��اع من��ذ حوايل �ضه��ر م��ن االآن لكنها قبل 
العيد باأيام قائل �ضتاأخذ بال�ضعود اأكرث، وبني اأن 
"االأ�ضحية التي يراد ذبحها البد اأن تكون �ضاملة 
من االأمرا�ض وخالية من العاهات والبد اأن يكون 
ق��رن اخلروف �ضاملا غ��ر م�ض��دع اأو مك�ضور كما 
الب��د اأن تك��ون االآذان �ضامل��ة.". وغ��ر يا�رش فاأن 
الكث��ر من يع��اين ارتفاع االأ�ضع��ار، فقد جتمع يف 
�ضوق املا�ضية ع���رشات املواطنني الراغبني ب�رشاء 
اال�ضاحي، وعادة ما تكرث امل�ضاومات يف اال�ضعار 
وت�ضتم��ر ب��ني البائ��ع وامل�ضرتي وقت��ا طويا قبل 
اال�ضتقرار على �ضعر حمدد ير�ضي الطرفني. ذهبت 
ام ح�ض��ن " مل��كان بي��ع املوا�ض��ي ل���رشاء اأ�ضحية 

لزوج��ي املتويف فوج��دت االأ�ضع��ار مرتفعة كثراً 
.. وا�ضتعنت باأحد املع��ارف فا�ضرتاه يل ب�ضعر اأقل 
بكث��ر مما طلب مني �ضخ�ضي��ا.".  وحتذر ام ح�ضن  
" من بع�ض الق�ضابني الذين يحاولون ا�ضتغالك 
موا�ضف��ات  وجته��ل  االأ�ضع��ار  جته��ل  كن��ت  اإذا 
االأ�ضحي��ة ذاته��ا .. اإذا مل تك��ن لدي��ك دراي��ة بذلك 
ويلق��ي  باالآخري��ن."  اال�ضتعان��ة  اإال  علي��ك  فم��ا 
اح�ض��ان زامل تاجر موا�ضي م��ن حمافظة الب�رشة 
جنوبي الع��راق ، باللوم يف ارتف��اع االأ�ضعار على 
اأج��ور النقل وعمليات التهري��ب التي تتعر�ض لها 
املوا�ض��ي باجت��اه خمتلف دول اجل��وار، خ�ضو�ضا 
مع غياب الرقابة الدقيقة على هذه امل�ضاألة. ولفت 
اىل ان جمي��ع دول اجل��وار العراق��ي تف�ض��ل حلوم 
اخل��راف العراقية التي متتاز بجودتها، االأمر الذي 
�ضجع عمليات التهريب. وتابع اح�ضان، ان ارتفاع 
اأج��ور النق��ل والظ��روف االمني��ة واالقت�ضادي��ة، 
عوام��ل  له��ا دورها يف ارتف��اع اأ�ضع��ار املوا�ضي، 

مبين��ا ان��ه ي�ض��رتي م��ا يحتاج الي��ه م��ن االأغنام 
واالأبق��ار والعجول م��ن مربيها يف اأط��راف بغداد 
وحمافظات اخ��رى. وا�ضار الطبيب البيطري عادل 
حمم��د ويعم��ل يف عي��ادة خا�ض��ة، غ��رب بغ��داد 
اىل " ان ال��رثوة احليواني��ة يف الع��راق يتهدده��ا 
الع���رشات من االمرا�ض الفتاكة ياأتي يف مقدمتها 
احلمى القاعية واحلم��ى النزفية وال�ضل الرئوي". 
وا�ضاف عادل ان اعدادا كبرة من املوا�ضي نفقت 
نتيج��ة قلة العاج��ات املتوف��رة يف امل�ضت�ضفيات 
البيطرية احلكومية وارتفاع اأ�ضعار املوجود منها 
يف اأماك��ن عناية خا�ضة، وهو ما ادى باملح�ضلة 
اىل ارتف��اع ا�ضعار املوا�ضي وحلومها. ودعا عادل 
اىل  العراقي��ة  احلكوم��ة  يف  املخت�ض��ة  اجله��ات 
االهتم��ام بالرثوة احليوانية التي تعد من العوامل 
االقت�ضادي��ة املهم��ة يف الباد، م��ن خال توفر 
العاجات واللقاحات واالعاف لها ودعم مربيها 
مادي��ا. وا�ض��ار ع��ادل البع���ض عملي��ات التهريب 

الت��ي �ضببها "  انفتاح احل��دود وعدم وجود رقابة 
عل��ى املنافذ احلدودي��ة كان ال�ضبب املبا�رش الذي 
�ضج��ع املهرب��ني يف ممار�ض��ة عملياته��م بت�ضدير 
اأعداد هائلة من اأجود االأغن��ام واملا�ضية العراقية 
اإىل دول اجل��وار. "وتاب��ع " بداأت اأ�ض��واق املا�ضية 
يف بغ��داد واملحافظ��ات تفق��د ر�ضيده��ا من هذه 
ال��رثوة بينم��ا ت�ضاع��دت اأ�ضعارها ب�ض��كل كبر .. 
كما ت�ضاع��دت اأ�ضعار االأعاف م��ع قلة امل�ضتورد 
كل ذل��ك اأدى اإىل ارتفاع اأ�ضع��ار املا�ضية " وتوقع 
اأن ت�ضه��د اأ�ضع��ار املوا�ضي هبوطًا ح��ادا بعد العيد 
مبا���رشة فاالإقب��ال عل��ى االأ�ضاح��ي كان ال�ضب��ب 
املبا���رش بزي��ادة االأ�ضع��ار لكن��ه بعد العي��د يكون 
هن��اك ركود كب��ر." ب�ضبب غ��اء االأ�ضاحي اأبدى 
ع��دد كبر من املواطنني تخوفهم من االإقبال على 
���رشاء االأ�ضحي��ة الرتف��اع اأ�ضعاره��ا . وهناك من 
طال��ب امل�ضوؤول��ني مبعاجلة املوق��ف حتى يتمكن 

جميع املواطنني من تاأدية �ضعرة االأ�ضحية.

 يف وق��ت ي�ضتم��ر اإيج��ار املن��ازل وال�ضق��ق يف االرتف��اع 
وبخا�ض��ة بع��د �ضيط��رة تنظيم )داع���ض( عل��ى العديد من 
املحافظ��ات وم��ا رافقها م��ن عمليات ن��زوح جماعي اإىل 

مناطق اآمنة يف الباد.
وب�ضب��ب عج��ز احلكومة ع��ن حل ازم��ة ال�ضكن جل��اأ الكثر 
من ا�ضحاب البي��وت يف بع�ض املناطق التي ت�ضهد كثافة 
�ضكنية اىل �ضطر البيت وبناء م�ضتمات مب�ضاحات �ضغرة، 
او ت�ضيي��د عمارة ت�ضم ع��ددا من ال�ضق��ق ال�ضكنية منها ما 

يباع ب�ضند "طابو" واخر ب�رشقفلية وثالث يوؤجر.
ت�ضميم جتاري لل�ضقق

منطق��ة الكرادة الت��ي تعد من اأهم اأحي��اء العا�ضمة بغداد، 
اخ��ذت تفق��د بع�ضًا م��ن خ�ضائ�ضه��ا واملتمثل��ة بالبيوت 
البغدادي��ة امله��ددة بال��زوال بع��د اأن ا�ضتحال��ت الع�رشات 
منه��ا اىل بناي��ات "غر قانوني��ة" ت�ضم عددا م��ن ال�ضقق 
مب�ضاح��ات �ضغ��رة يفتق��د الكث��ر منه��ا ل���رشوط ال�ضكن 
املائ��م. يتم بيع ه��ذه ال�ضقق باأ�ضعار حت�ض��ب على اأ�ضا�ض 
قربه��ا من ال�ضوارع الرئي�ض��ة يف منطقة الكرادة اذ ترتاوح 
ما ب��ني 100 اىل 200 مليون دين��ار، بع�ضها مب�ضاحات 

من 80 اىل 100 مرت مربع.
نوار حممد، موظف ي�ضك��ن احدى هذه ال�ضقق، ذكر انه بعد 
زيادة ايجار الدار التي كان ي�ضكنها قرب حمطة ابو اقام، 
ا�ضطر للبحث عن م�ضكن جديد، حتى وجد �ضالته يف بناية 
عل��ى مقربة منه. م�ضيفا انه �ضاهد اعانا عن وجود �ضقق 
�ضكنية حديث��ة لاإيجار وات�ضل على رق��م الهاتف املدون 
واتفق معهم.  وعن جودة البناء ومدى ماءمة ال�ضكن فيها 
ذكر حمم��د: البناء حديث كما ترون لكنه يفتقد للكثر من 
���رشوط ال�ضكن خا�ضة ع��ازل ال�ضوت، فما ي��دور يف �ضقة 
ج��ارك ت�ضمعه وكاأن احلدي��ث يدور يف �ضقت��ك وبالعك�ض، 

الفتا اىل امل�ضاحة ال�ضغرة لل�ضقق وت�ضميمها التجاري.
التجاوز على التخطيط العمراين

ع��ن ذل��ك ، يق��ول ع�ضو جلن��ة التخطي��ط اال�ضرتاتيجي يف 
جمل���ض حمافظة بغداد حممد الربيع��ي: اإن الفرتة االأخرة 
�ضه��دت ات�ضاع ظاه��رة بناء العم��ارات ال�ضكني��ة عموديا، 
ب�ضكل خمال��ف للمعاي��ر والقوانني. منوه��ا اىل ا�ضتغال 
م�ضتثم��ري القط��اع اخلا���ض وج��ود ثغ��رات يف قان��ون 
اال�ضتثم��ار رق��م 13 ل�ضن��ة 2008 املع��دل. كم��ا ا�ضتغلوا 
عجز احلكومة عن بناء وحدات �ضكنية نظامية للمواطنني، 
م�ض��را اىل انهي��ار الت�ضمي��م االأ�ضا���ض للعا�ضم��ة بغ��داد 
والتخطيط احل�رشي والعمراين لها، ب�ضبب تلك التجاوزات.

�ضعف القانون والغرامات
وا�ض��اف الربيع��ي اأن م�ضتثم��ري القط��اع اخلا���ض بداأوا 
بت�ضييد العمارات ال�ضكنية على قطع اأرا�ٍض تبلغ م�ضاحتها 
م��ن ن�ضف دومن اإىل اأكرث من دومن��ني. مبينا اأن اأغلب تلك 
املب��اين خمالف للمعاي��ر وال�ضوابط الت��ي ت�ضعها اأمانة 

بغ��داد، حيث يعم��د امل�ضتثم��ر اإىل بناء ع��دد طوابق يفوق 
العدد الذي حددته له اأمانة بغداد. م�ضددا على اأن امل�ضتثمر 
ي��درك جي��داً اأن القان��ون �ضعي��ف ول��ن يفر�ض علي��ه اأية 
عقوبات ج��راء ارتكابه خمالف��ات با�ضتثناء دفع غرامات 
ب�ضيط��ة جداً، قيا�ضا باالأرباح التي يحققها من بيع ال�ضقق 

التي ترتاوح اأ�ضعارها من 100 - 200 األف دوالر.
ر�ضوة فرق التفتي�ض

واك��د ع�ض��و جلن��ة التخطي��ط اال�ضرتاتيج��ي يف جمل���ض 
اللج��ان  ر�ض��وة  اإىل  يلج��اأ  بع�ضه��م  اأن  بغ��داد  حمافظ��ة 
التفتي�ضي��ة التابع��ة الأمان��ة بغ��داد، ليغ�ض��وا النظ��ر ع��ن 
املخالف��ات التي يرتكبونها. مو�ضح��ا اأن قانون البلديات 
رق��م )169( ح��دد ع��دد طواب��ق املب��اين بح�ض��ب نوعه��ا 
ورقعتها اجلغرافية. م�ضتطردا: باالإ�ضافة اإىل توفر �رشوط 
اأخ��رى كم�ضاح��ة ال�ض��ارع وع��دم و�ض��ع نوافذ تط��ل على 
املن��ازل ال�ضكنية القريبة من امل�رشوع، ومراعاة الت�ضميم 
لل��ذوق العام والت�ضمي��م االأ�ضا�ض للعا�ضم��ة. الفتا اىل اأن 
اأغل��ب العمارات ال�ضكنية امل�ضتحدثة ال تراعي الذوق العام 

وال الت�ضميم العمراين لبغداد.
اإيقاف الزحف ال�ضكاين

وا�ضرت�ضل الربيعي: اأن ذل��ك �ضيوؤثر ب�ضكل كبر على البنى 

التحتي��ة والت�ضميم االأ�ضا�ض يف بغداد، الذي بات يتعر�ض 
لت�ضويه كبر ما يتطلب منا و�ضع ت�ضميم جديد للعا�ضمة، 
مطالب��ا باإيق��اف الزحف ال�ض��كاين نحو العا�ضم��ة، داعيا 
احلكومة و�ضن��دوق االإ�ض��كان ووزارة االإعم��ار واالإ�ضكان 
وهي��اأة اال�ضتثم��ار وحمافظ��ة بغ��داد اإىل بن��اء جممع��ات 
�ضكنية خ��ارج العا�ضمة حلل م�ضكل��ة االكتظاظ ال�ضكاين ، 
مبين��ا ان بغ��داد بحاجة اإىل 240 األ��ف وحدة �ضكنية حلل 

امل�ضكلة.
غرامات وت�رشيعات رادعة

العم��ارات ال�ضكني��ة املرتفع��ة الت��ي انت���رشت يف مناطق 
العا�ضم��ة، اق��رت اأمان��ة بغداد بع��دم "جناع��ة" غرامتها 
وطالب��ت  امل�ضاري��ع،  تل��ك  اأ�ضح��اب  ردع  يف  املالي��ة 
ب�"ت�رشيع��ات رادعة". اذ يقول املتحدث با�ضم اأمانة بغداد 
حكي��م عبد الزه��رة اإن االأمانة �ضمح��ت للمواطنني بالبناء 
العم��ودي لثاثة طوابق، بينما منحت موافقات لبناء اأكرث 
من ثاثة طوابق للبنايات التجارية وال�ضناعية. موؤكدا اأن 
اأمانة بغداد ت�ضجع على البناء العمودي، لكن وفق القانون 

واالآليات.
وا�ضتطرد عبد الزه��رة اأن اأغلب العمارات ال�ضكنية امل�ضيدة 
حالي��ًا داخل اأزقة واأحياء بغ��داد خمالفة ومل حت�ضل على 

موافق��ات ر�ضمي��ة، مق��را ب��اأن الغرام��ات املفرو�ضة على 
البناي��ات العمودي��ة املخالف��ة، غ��ر ناجع��ة، يف حال مت 
اكت�ض��اف املخالفات، مطالب��ا بتغير بع���ض الت�رشيعات 

والقوانني لتكون اأكرث �رشامة، ورادعة.
77 م�رشوعًا �ضكنيًا يف بغداد ؟

مواطن��و العا�ضم��ة ب��داأوا باللج��وء اإىل ال�ضق��ق ال�ضكني��ة 
املخالفة التي كبديل عن الوحدات ال�ضكنية التي حتتاجها 
بغ��داد، والتي تقدرها هي��اأة اال�ضتثم��ار ب�"مليون وحدة" 
�ضكني��ة، وفيما توؤكد الهياأة وجود 77 م�رشوعا �ضكنيا لها 
يف العا�ضم��ة، ك�ضفت ع��ن �ضيطرة "ع�ضاب��ات ومافيات" 
عل��ى قط��ع اأرا���ضٍ وتق�ضيمه��ا وبيعه��ا يف اأك��رث م��ن 50 
موقع��ا. حي��ث ذك��ر رئي���ض هي��اأة ا�ضتثم��ار بغ��داد �ضاكر 
الزامل��ي ،اأن العم��ارات احلديث��ة والت��ي تبن��ى يف مناطق 
متفرق��ة من العا�ضمة بغ��داد، هي ملكية خا�ض��ة والهياأة 
غ��ر معنية به��ا. مو�ضح��ا اأن امل�ضاريع ال�ضكني��ة التابعة 

للهياأة بلغت نحو 77 م�رشوعا �ضكنيا يف بغداد.
واأ�ض��اف الزاملي اأن اغلب تلك امل�ضاري��ع هي قيد االإن�ضاء 
ب�ضبب االأو�ضاع التي مير بها البلد منذ عام 2015، موؤكدا 
اأن امل�ضاري��ع املنج��زة بلغ��ت 16 م�رشوع��ا، يف ح��ني ان 
هن��اك م�ضاريع متوقفة ب�ضبب جت��اوزات مواطنني وتاأخر 
بع���ض الت�ضامي��م. م�ض��را اإىل جملة امل�ض��اكل التي تعاين 

منها امل�ضاريع امل�ضرتكة بني وزارتي الدفاع واملالية.
مافيات ت�ضيطر على االأرا�ضي 

وك�ض��ف رئي�ض هي��اأة ا�ضتثم��ار بغداد عن قي��ام ع�ضابات 
ومافي��ات باحت��ال و�ض��ق اأرا�ض��ي وتق�ضيمه��ا وبيعه��ا، 
يف ح��دود )50( موقع��ا يف العا�ضم��ة. موؤك��دا اأن الهي��اأة 
اأ���رشت قب��ل م��دة وج��ود عملي��ات بن��اء لوح��دات �ضكنية 
الزعفراني��ة م��ن قب��ل  بح��دود )200( دومن يف منطق��ة 
اأولئ��ك املتجاوزين. م�ضددا اأن بغ��داد بحاجة اإىل اأكرث من 
ملي��ون وح��دة �ضكني��ة. م�ض��را اإىل اأن التخطي��ط واالأفكار 
لتل��ك الوحدات موجودة، لكن ما يعرقلها هو الو�ضع العام 
للب��اد. ويبني الزامل��ي اأن ما مت ال�رشوع ب��ه من م�ضاريع 
�ضكني��ة ي�ض��ل اإىل ح��دود )450( األ��ف وح��دة �ضكنية، من 
�ضمنها جممع ب�ضماية الذي ي�ضم )100( األف، باالإ�ضافة 

اإىل )30( األف وحدة �ضكنية �ضمن )16( م�رشوعا.
هدم البنايات املخالفة ومعاقبة املتهاونني

"ت�ضوي��ه" العا�ضم��ة والتج��اوز عل��ى املعاي��ر وقوانني 
 2003 من��ذ  م�ضتم��را ومتفاقم��ا  زال  م��ا  بغ��داد  اأمان��ة 
كم��ا توؤك��د جلن��ة اخلدم��ات يف جمل���ض الن��واب، والت��ي 
تعه��دت بت�رشيعات "ته��دم" البناي��ات املخالفة وتعاقب 
"املتهاون��ني". اذ تق��ول ع�ض��و جلنة اخلدم��ات النيابية 
�ضب��اح التميم��ي بحدي��ث ، اإن بغداد تتعر���ض لت�ضويهات 
عمراني��ة منذ ع��ام 2003 ولغاية االآن. مبين��ة اأن اللجنة 
وبالتن�ضي��ق مع جمل�ض بغ��داد واأمانة بغ��داد ب�ضدد و�ضع 
ت�رشيع��ات تن�ض على هدم اأي بن��اء يف العا�ضمة يخالف 
القان��ون وتغ��رمي املخالف. الفت��ة اىل اأن جلان��ا �ضت�ضكل 

للتحقي��ق يف املخالفات العمرانية، ومعاقب��ة اأي م�ضوؤول 
اأو موظف يتهاون مع املخالفني.

األف وحدة �ضكنية �ضنويًا   180
النم��و ال�ضكاين الكب��ر والذي يق��در مبليون ن�ضم��ة �ضنويا 
يحت��اج اإىل )180( ال��ف وح��دة �ضكني��ة اإ�ضافي��ة يف كل 
ع��ام لتغطيته بح�ضب خرباء، فيما اأكدوا اأن انتعا�ض قطاع 
العم��ران يف الباد �ضيحرك االقت�ضاد وي�ضاهم يف الق�ضاء 
عل��ى البطال��ة و"جتفيف االإره��اب". اخلب��ر االقت�ضادي 
با�ض��م اأنط��ون ا�ض��ار يف حديث��ه اإن قوان��ني العق��ار غ��ر 
م�ضجع��ة للم�ضاري��ع العقاري��ة لذل��ك هن��اك تخل��ف كبر 
يف جم��ال العق��ار. م�ض��ددا: اأن العراق يحت��اج لنحو ثاثة 
ماي��ني وحدة �ضكني��ة م�ضيف��ا اىل اأن النم��و ال�ضكاين يف 
الع��راق يق��در بنحو ملي��ون ن�ضم��ة �ضنويا، م��ا يحتاج اإىل 
)180( األ��ف وح��دة جديدة يف كل عام. مردف��ا اأن م�ضكلة 
ال�ضك��ن �ضتتفاقم اإذا م��ا تركت دون حل، ليتطلب حلها بعد 

)25( عاما )250( األف وحدة �ضكنية �ضنويا.
البن��اء  قط��اع  انتعا���ض  اأن  االقت�ض��ادي  اخلب��ر  وي��رى 
والعم��ران يف الع��راق �ضيح��رك عجل��ة االقت�ض��اد، عل��ى 
اعتب��ار اأن كل وح��دة �ضكني��ة حتتاج اىل عدد م��ن العمال 
واحلرفيني امله��رة. مبينا ان انتعا�ض �ضوق العقار �ضي�ضهم 
بت�ضغيل واإحياء عدد من املهن واحلرف االمر الذي ي�ضاعد 

بالق�ضاء على البطالة والفقر وجتفيف االإرهاب.
مقرتحات وحلول ولكن

تع��اين العا�ضم��ة بغ��داد م��ن نق���ض كب��ر يف املجمعات 
ال�ضكني��ة، بالرغ��م م��ن املبا���رشة بع��دد م��ن امل�ضاري��ع 
كم���رشوع ب�ضماية ال��ذي ي�ض��م 100 األف وح��دة �ضكنية، 
الع��راق يف مط��ار املثن��ى، وجممع��ي  بواب��ة  وم���رشوع 
االأي��ادي يف منطقة اخل�رشاء، والع��دل ال�ضكني يف منطقة 
حي الع��دل، غرب��ي العا�ضمة، وجممع الزه��ور يف منطقة 
النعري��ة، �رشق��ي العا�ضم��ة، وم�ضاري��ع اأخ��رى �ضغرة، 
فيما توقف اأغل��ب امل�ضاريع ال�ضكنية ب�ضبب االأزمة املالية 
الت��ي متر بها الب��اد. املهند���ض اال�ضت�ض��اري عقيل كاظم 
التميم��ي اق��رتح يف حديثه، بع���ض احللول الأزم��ة ال�ضكن 
واملحافظ��ة على التخطيط العم��راين للعا�ضمة بغداد كاأن 
تق��وم موؤ�ض�ض��ات الدولة با�ضتثم��ار االرا�ض��ي التابعة لها 
ببن��اء وحدات �ضكني��ة ملنت�ضبيه��ا بعد دفع مقدم��ة لبناء 
ه��ذه الوح��دة وتق�ضيط باق��ي مبل��غ الوح��دة ال�ضكنية من 
الرات��ب متطرق��ا اىل امكاني��ة توزي��ع اأرا���ضٍ ومب�ضاحات 
25 دومنا للمهند�ضني اال�ضت�ضاريني لبناء وحدات �ضكنية 
بع��د اع��داد ت�ضاميم خا�ضة به��ا مع منحه��م قرو�ضا من 
البن��وك احلكومي��ة يت��م توزيعه��ا للمواطن��ني باالأق�ضاط. 
م�ضيف��ا: كم��ا يت��م توزي��ع االرا�ض��ي الزراعي��ة املحاذية 
واملمت��دة لاأرا�ض��ي ال�ضكنية املوج��ودة يف اأطراف بغداد 
واملحافظ��ات ومب�ضاحات ال تتجاوز ال� )100( مرت مربع 
تبن��ى باأ�ضل��وب البن��اء واطئ الكلف��ة ومب�ضاح��ات بناء ال 

تتعدى )70( مرتا مربعا والباقي تكون كراجا او حديقة.

ارتفاع أسعار االضاحي.. جشع القصابين يزيد من معانة المواطنين

التخطيط العمراني في خبر كان.. مباٍن عمودية خارج الضوابط تغزو أزقة بغداد

بغداد ـ محمد هشام

بغداد ـ متابعة  

عين الجورنال Thu. 8 Sep. 2016 issue no 189
الخميس 8 أيلول 2016 العدد 189

اأزمة ال�سكن التي 
تفاقمت حدتها بعد 

العام 2003، دفعت 
الكثري من املواطنني 

اإىل ال�سكن يف املباين 
احلكومية التي تعر�ض 

البع�ض منها ل�سربات 
جوية، اإ�سافة اإىل 

التجاوز على االمالك 
العامة واخلا�سة 

وان�ساء الع�سوائيات 
يف غالبية املحافظات 
العراقية والتي و�سل 

عددها ح�سب وزارة 
التخطيط اىل قرابة 

ع�سوائية.  5000

5


