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يف ال�ش�أن املحلي
In Local Situation
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نــ�ص ردن

ال�سراج :اتفاق م�ش�ؤوم


عالء ح�سن

يف ت�صريح لإحدى الف�ضائيات و�صف ع�ضو ائتالف دولة القانون
عدنان ال�سراج اتفاق اربيل بانه ي�ضم ت�سعة بنود م�ش�ؤومة � ،ستجر
البالد نحو ازم��ة �سيا�سية  ،لأن ائتالفه بزعامة رئي�س احلكومة
ن��وري املالكي طبقها بالكامل  ،لكن بع�ض االط ��راف ت�ستخدم
"االتفاق امل�ش�ؤوم" ورقة �ضغط لتحقيق مكا�سبها .
ال�سراج املعروف بكرثة ظهوره على �شا�شات الف�ضائيات  ،يعلم
قبل غريه بان اتفاق اربيل يف اطار مبادرة رئي�س اقليم كرد�ستان
م�سعود بارزاين  ،انقذ العراق من ازمة �سيا�سية كادت ت�ستمر حتى
يومنا احل��ايل  ،ومبوجب االتفاق مت توزيع منا�صب الرئا�سات
الثالث  ،ولوال "االتفاق امل�ش�ؤوم " بح�سب تعبري ال�سراج لظلت
احلكومة ت�صرف االعمال واالفعال  ،ورئي�س ال�سن يقود جمل�س
ال�ن��واب  ،وي�ستمر ال�سجال ح��ول العد وال�ف��رز  ،وال اح��د يعرف
املر�شح املكلف بت�شكيل احلكومة  ،باخت�صار ت�صبح العملية
ال�سيا�سية مثار �سخرية  ،والعراقيون ينتظرون نزول الرحمة على
النخب ال�سيا�سية لتتفق على ادارة البالد .
م��ن �أغ��رب مظاهر امل�شهد ال�سيا�سي العراقي ان اع�ضاء الكتل
النيابية هم اك�ثر من غريهم يف اط�لاق الت�صريحات ذات الدفع
الرباعي  ،فالقائمة العراقية وغريها ت�ضم بني �صفوفها ع�شرات
االع�ضاء ا�صبحوا زبائن دائمني للف�ضائيات  ،مهمتهم اال�سا�سية
اطالق الت�صريحات والتنظري ل�سيا�سة كتلهم  ،والدفاع امل�ستميت
عن زعيمهم  ،وبامكان ه�ؤالء ا�صدار كرا�سات تثقيفية توزع جمانا
بني العراقيني ليحفظوا االق��وال والن�صائح على طريقة و�صايا
�صدام .
الكثري من اع�ضاء العراقية ودول��ة القانون ارت�ضوا بق�سمة الله
 ،وابتعدوا عن امل�شهد  ،لإدراك�ه��م بان املنا�صب وزع��ت واملقاعد
التعوي�ضية منحت لغريهم  ،وبع�ضهم طبق املثل العراقي ال�شائع
" راح العيد وهالله وكلمن رد على جالله " لكن العدد القليل من
االع�ضاء مازال ي�صر على انه املدافع الوحيد عن كتلته وزعيمها ،
على امل احل�صول على من�صب وكيل وزير او رئا�سة هيئة م�ستقلة
 ،او مدير عام  ،ورمب��ا ملحق �سيا�سي جت��اري ثقايف يف �سفارة
عراقية بدولة اوربية  ،وامام ه�ؤالء االع�ضاء فر�ص �ضئيلة ل�شغل
مقعد يف ال�برمل��ان  ،يف ح��ال فقدان احدهم مقعده النيابي برفع
احل�صانة  ،وهذا االحتمال وارد جدا يف حال الك�شف عن تزوير
�شهادة درا�سية او االرتباط مبجاميع م�سلحة والتورط بعمليات
ارهابية او اختال�س املال العام ،وعلى اع�ضاء الكتل من ا�صحاب
الت�صريحات البحث يف هذا املجال لرفع احل�صانة عن زمالئهم ثم
اال�ستحواذ على مقاعدهم .
االط��راف امل�شاركة يف احلكومة متفقة على تطبيق بنود اتفاق
اربيل ،العتقادها بانها خريطة طريق وا�ضحة ل�ضمان جناح العملية
ال�سيا�سية  ،وح�سم اخلالف حول العديد من الق�ضايا العالقة  ،لكن
ال�سيد عدنان ال�سراج بت�صريحه االخري ،اعطى للطرف الآخر دليال
قاطعا على ان ائتالفه ال يرغب يف تطبيق البنود الت�سعة امل�ش�ؤومة،
على الرغم من ان ائتالفه اعلن يف اكرث من منا�سبة بان االتفاق جاء
طبقا ملا ورد يف الد�ستور  ،وتنفيذه ي�ضمن حتقيق مبد�أ ال�شراكة
يف ادارة البالد .
القائمة العراقية تكرر وعلى مدار ال�ساعة بان دولة القانون تن�صل
عن اتفاق اربيل  ،وت�صريح ال�سراج منحها خدمة جمانية عزز
اتهاماتها الئتالفه  ،و�ست�ستخدمه دليال �ضد الطرف الآخ��ر على
الرغم من انها تدرك بان ال�سراج ع�ضو يف دولة القانون ولي�س
�صاحب قرار وما يقوله يعرب عن موقف �شخ�صي .
قبل ان تتحقق نبوءة ال�سراج بالوقوف امام اعتاب ازمة �سيا�سية
جديدة  ،البد من ان تتخذ الكتل النيابية اج��راءات م�شددة بحق
اع�ضائها اثناء ظهورهم على �شا�شات الف�ضائيات وتلزمهم بحفظ
الت�صريح  ،او اال�ستعانة مبلقن او ورقة مكتوبة للحديث عن موقف
الكتلة وزعيمها جتاه العديد من الق�ضايا  ،الن العراقيني مقبلون
على �شهر رم�ضان  ،ولي�سوا بحاجة لفوازير �سيا�سية  ،و�إمنا
يتطلعون ملن مينحهم زنود ال�ست !
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الإعم��ار والإ�س��كان :نتمن��ى عل��ى حماف��ظ بغ��داد �أن يهت��م باخلدم��ات
 بغداد  /المدى
�أب� ��دى وك �ي��ل وزارة االع��م��ار واال�سكان
المهند�س ف��ال��ح ال �ع��ام��ري ا��س�ت�غ��راب��ه من
ت�صريح محافظ بغداد ب�ش�أن اداء الوزارة
وع ��دم تقديمها �أي ��ه خ��دم��ات للمواطنين
في مجال ال�سكن ,م�ؤكدا �أن ه��ذا يقلل من
ال��دور الكبير الذي ت�ضطلع به ال��وزارة في
تنفيذ �سيا�سة اال��س�ك��ان ال��وط�ن��ي المعده
من اللجنة العليا لال�سكان الوطني والتي
ت�ضم في ع�ضويتها المحافظ نف�سه  .وذكر
بيان للوزارة تلقت المدى ن�سخة منه �أم�س
الثالثاء �إن لدى الوزارة خطة طموح لبناء
المجمعات ال�سكنيه وان تنفيذ مفردات
ه��ذه الخطة ي�صطدم بقله التخ�صي�صات
المر�صوده لقطاع اال�سكان �ضمن الموازنة
العامة للعراق ورغم ذلك ف�إن ال��وزارة تنفذ
ح��ال�ي� ًا ح��وال��ي ثالثين مجمع ًا �سكني ًا في
جميع المحافظات وان تنفيذها لن ي�شكل
ح ًال لأزمة ال�سكن الكبيره في العراق .
وق��ال البيان  :نتمنى على محافظ بغداد

المهند�س فالح العامري

االه�ت�م��ام بتوفير ال �م��اء ال���ص��ال��ح لل�شرب
ل �� �س �ك��ان ال �م �ح��اف �ظ��ة وخ��ا� �ص��ه النواحي
واالط� ��راف كمناطق الح�سينيه ومعامل
الطابوق واط��راف التاجي التي ا�صبحت
م�ح� ً
لا ل�ت�ن�دّر الف�ضائيات المغر�ضة التي
تتلذذ بعر�ض معاناة العراقيين ال�ساكنين
ف��ي المزابل وب�ي��وت ال�صفيح الن ذل��ك من

�صميم ع�م��ل المحافظة.كما ان عليها ان
ت�ت��رك م��و��ض��وع ب�ن��اء ال��وح��دات ال�سكنيه
لوزارة االعمار واال�سكان باعتبارها الجهه
الم�س�ؤولة قانون ًا عن رعاية هذا القطاع.
كما ان ماعر�ضه المحافظ من انجازات في
قطاع ال�سكن الي�شكل هو الآخ��ر (واح��د من
مئه الف ) من العدد المطلوب من الوحدات
ال���س�ك�ن�ي��ه ل �ل �ع��راق ،ون� ��ود ت��ذك �ي��ر �سيادة
المحافظ بالمجمع الذي تم بنا�ؤه في منطقة
النهروان والذي ال تتوفر فيه اب�سط مقومات
ال�سكن المطلوب اجتماعي ًا وان�ساني ًا والذي
يدلل على عدم قدره المحافظة على المتابعة
الفنية واالداري��ة الدامة العمل في مثل هذا
القطاع الحيوي.
وا�ضاف البيان  :ولحل �أزم��ة ال�سكن فان
االم� ��ر يقت�ضي ت���ض��اف��ر ج�م�ي��ع االط ��راف
م��ن خ�ل�ال  :م���ش��روع ال�سكن االقت�صادي
للطبقات الفقيرة وذوي ال��دخ��ل المحدود
ال��ذي تبنته ال��وزارة م�ؤخر ًا وال��ذي ت�سعى
الي �ج��اد ال�ت�م��وي��ل المنا�سب ل��ه � �س��واء من
خ�لال ال �م��وازن��ة ال�ع��ام��ة او ال��دف��ع بالآجل

او ال�ت�م��وي��ل االم �م��ي وه��و م���ش��روع كبير
وطموح و�سيحل ج��زءا كبيرا من االزمه.
ك��ذل��ك اال�ستثمار الوطني وال��ذي �سيقوم
بحل الجزء االكبر من م�شكلة ال�سكن والذي
بدت مالمحه بالظهور في االي��ام الما�ضية
من خالل توقيع عقد تنفيذ مئة الف وحدة
�سكنية م��ع ال�شركات ال�ك��وري��ه الجنوبية
ا�ضافة الى الم�شاريع الكبرى التي �ستنفذ
من خالله( مثل مدينة الم�ستقبل ،م�شروع
مع�سكر الر�شيد ،م�شروع مطار المثنى) او
ع�شرات الم�شاريع اال�ستثمارية الكبرى في
المحافظات .كذلك م�شروع بناء وحدات
�سكنية لموظفي الدوله من خالل وزاراتهم
والتي تبدي وزارتنا ا�ستعدادها للعمل عليه
ت�صميم ًا وتنفيذ ًا لكل الوزارات .و م�شاريع
القرو�ض ال�صغيره للم�ستثمرين العراقيين
والتي �سيتبناها �صندوق اال�سكان التابع
لوزارة االعمار واال�سكان بعد اقرار قانونه
ال�ج��دي��د ف��ي مجل�س ال� �ن ��واب .ف�ضال عن
القرو�ض الفرديه للمواطنين لبناء وحدات
�سكنية منفردة من خالل �صندوق اال�سكان

والم�صرف العقاري.
وت��اب��ع البيان  :ان ح��ل ازم��ة ال�سكن في
ال �ع��راق يقت�ضي ت���ض��اف��ر ج �ه��ود الجميع
لتوفير المناخ المالئم لال�ستثمار والعمل
وخ��ا� �ص��ة ت��وف �ي��ر االرا�� �ض ��ي ال�ضرورية
القامة الم�شاريع ال�سكنيه العمالقه والبنى
التحتيه والخدمات ال�ضرورية النجاز هذه
الم�شاريع .ان وزارة االع �م��ار واال�سكان
وبكل ت�شكيالتها اال�ست�شارية والت�صميمية
والتنفيذية على ا�ستعداد ت��ام لتنفيذ كافة
الخطط الطموحة لحل ازم ��ة ال�سكن في
العراق بعد توفر االمكانات المادية الالزمة
وه��ي تتمنى م��ن االط ��راف االخ��رى تقديم
الدعم الالزم لها لتنفيذ الحملة الوطنية لبناء
الوحدات ال�سكنية في العراق ال التقليل من
�ش�أن الوزارة والجهود الكبيره التي تبذلها
في مجال البناء والت�شييد واالعمار والطرق
وال �ج �� �س��ور وك��ذل��ك ال �خ �ب��رات المتراكمة
لكوادرها في مجال الت�صميم واال�ست�شارات
ال �ه �ن��د� �س �ي��ة وال �ف �ح��و� �ص��ات المختبريه
والتنفيذ.

عرو�ض لبناء � 20ألف وحدة �سكنية فـي بابل بالدفع الآجل
 بابل� /إقبال محمد
في الوقت الذي التقى فيه محافظ بابل محمد
علي الم�سعودي بعدد م��ن ممثلي ال�شركات
العربية وال��دول�ي��ة انطالقا م��ن م�ب��د�أ تطبيق
الالمركزية لالتفاق على تنفيذ مجموعة كبيرة
من الوحدات ال�سكنية في المحافظة وفق نظام
الدفع بالآجل لمعالجة ازمة ال�سكن التي تعانيها
المحافظة .اكد رئي�س لجنة الطاقة في مجل�س
محافظة بابل عقيل ال�سيالوي انه تمت مفاتحة
وزارة النفط لزيادة ح�صة المولدات االهلية
من زيت الغاز خالل �شهر رم�ضان المبارك لكي
ت�صبح  40لترا لكل  kvبدال من  35لترا.
وق��ال محافظ بابل محمد علي الم�سعود �إن
عددا من ال�شركات التي التقاها قدمت عرو�ضا
لبناء وحدات �سكنية افقية وعمودية ذات كلف
مختلفة منها العالية والمتو�سطة والواطئة
وفق الت�صاميم المعدة لهذا الغر�ض  ،مبينا
انه �سيتم ت�شكيل لجان فنية لدرا�سة العرو�ض
واالتفاق على تنفيذها مع احدى ال�شركات.
وا�� �ض ��اف ان ه �ن��اك ل �ق��اء م��رت�ق�ب��ا للحكومة
المحلية مع دول��ة رئي�س ال ��وزراء وال��وزراء
المتخ�ص�صين لمناق�شة ملف االعمار وتنفيذ
الم�شاريع بالدفع الآج ��ل ف��ي المحافظة الن
قانون اال�ستثمار رقم  13ل�سنة  2006اليلبي
متطلبات المرحلة داعيا مجل�س النواب العادة
النظر بهذا القانون الذي ولد ميتا ومعاقا على
حد تعبيره .من جانبه اعلن مدير مجموعة
( )ifgال �ت��رك �ي��ة ال�م�ت�خ���ص���ص��ة بالت�صميم
واالع �م��ار وال�ب�ن��اء ف��ي ان مجموعته عازمة
وم�ستعدة لبناء  20ال��ف وح��دة �سكنية وفق
نظام الدفع بالآجل في المحافظة م�ؤكدا امتالك
المجموعة الخبرات واالمكانات الفنية الالزمة
لت�صميم وتنفيذ الم�شاريع الكبيرة.

ال��ى ذلك اكد رئي�س لجنة الطاقة في مجل�س
محافظة بابل عقيل ال�سيالوي انه تمت مفاتحة
وزارة النفط لزيادة ح�صة المولدات االهلية
م��ن زي��ت ال�غ��از خ�لال �شهر رم�ضان المبارك
لكي ت�صبح  40ل�ت��را لكل  kvب��دال م��ن 35
لترا تنفيذا لالعمام ال�صادر من مكتب رئي�س
ال��وزراء وذل��ك لت�شغيل المولدات خالل فترة
ال�سحور فيما ح�صلت الموافقة على فتح منفذ

لبيع زي��ت الغاز بال�سعر التجاري ال�صحاب
ه��ذه ال�م��ول��دات ف��ي ح��ال ع��دم كفاية الح�صة
المجهزة مجانا.
وا�شار الى ان االجهزة المخت�صة في المحافظة
ر� �ص��دت اك �ث��ر م��ن  70مخالفة خ�ل�ال ال�شهر
الحالي من قبل ا�صحاب المولدات تمثلت بعدم
االلتزام ب�ساعات الت�شغيل الفعلية البالغة 12
�ساعة يوميا او تقا�ضي اجور اكثر من ال�سعر

المقرر البالغ � 7آالف دينار لالمبير الواحد
وتمت معاقبة المخالفين وا�صدار اوامر ادارية
برفع  10مولدات لمخالفتها قانون الت�شغيل
وا�ضافة الم�شتركين على م��ول��دات اخ��رى لم
ت�سجل �ضدها مخالفات مو�ضحا ان الحكومة
المحلية متمثلة بالمجل�س والمحافظ تتابع
عمل المولدات ب�شكل مبا�شر لر�صد المخالفات
ومحا�سبة المق�صرين.

وب�صدد �شحة زيت الغاز التي تعانيها محطات
الوقود في المحافظة قال ان ح�صة المحافظة
م��ن زي ��ت ال �غ��از ل��م ت���ص��ل ب��ال�ك��ام��ل م��ن قبل
ال��وزارة ا�ضافة الى ان ح�صة المولدات اثرت
على ح�ص�ص المركبات واالليات والم�ضخات
الزراعية وق��د تمت مفاتحة مدير ع��ام الهيئة
لزيادة ح�صة المحافظة من زيت الغاز وقطع
عهدا على زي��ادة الح�صة خ�لال االي��ام القليلة
المقبلة.
وف��ي ��س�ي��اق مختلف ات�ل�ف��ت �شعبة الرقابة
ال�صحية التابعة لقطاع ال��رع��اي��ة ال�صحية
االولية في ق�ضاء الم�سيب كميات من المواد
الغذائية لنفاد �صالحيتها خالل حملة تفتي�شية
قامت بها باال�شتراك مع مكتب مكافحة الجريمة
االقت�صادية لعدد من محال بيع المواد الغذائية
في الق�ضاء لمنا�سبة قرب حلول �شهر رم�ضان
المبارك.
وقال المعاون الوقائي كرار جليل ابراهيم ان
المواد التي تم اتالفها ت�ضمنت  26الفا و899
علبة معجون زنة  200غم و 1220قنينة �ألبان
ب�سعات مختلفة ايرانية و�سعودية المن�ش�أ
لعدم �صالحيتها لال�ستهالك الب�شري ا�ضافة
الى اتالف  1450كغم طر�شي الحتوائها على
بكتريا هوائية اكثر م��ن الحد الم�سموح به
ح�سب التحاليل المختبرية.
وا�ضاف ان �شعبة الرقابة ال�صحية في ق�ضاء
الم�سيب تقوم ب��اج��راء الك�شوفات الدورية
على المحال الخا�ضعة للرقابة ال�صحية �ضمن
الرقعة الجغرافية للق�ضاء والنواحي التابعة
ل��ه ل�ل��وق��وف على م��دى ال �ت��زام ا��ص�ح��اب هذه
المحال بتعليمات ال��رق��اب��ة ال�صحية وحفظ
اللحوم الحمراء وال��دج��اج واال�سماك داخل
ال�ع��ار��ض��ات ال��زج��اج�ي��ة ال �م �ب��ردة ال�ت��ي تمنع
ذوبان الثلج منها.

ذي ق��ار تتخ��ذ حزم��ة م��ن الإج��راءات الإداري��ة للنهو���ض بالواق��ع الهند�س��ي
 النا�صرية  /ح�سني العامل
على خلفية التظاهرة املطلبية التي دعت لها نقابة املهند�سني
يف ذي قار والتي انطلقت منت�صف اال�سبوع املا�ضي يف مركز
مدينة النا�صرية اتخذ جمل�س حمافظة ذي ق��ار حزمة من
القرارات اخلا�صة بتح�سني الواقع الهند�سي يف املحافظة .
وق��رر املجل�س خ�لال اجتماعه ال��دوري ال��ذي �ضيف خالله
نقيب املهند�سني يف املحافظة املهند�س فكرت عبد الكرمي
عليوي وعددا �آخر من اع�ضاء النقابة وح�ضرته املدى:اتخاذ
�سل�سلة من االج��راءات االداري��ة لتقلي�ص حجم البطالة بني

املهند�سني وحت�سني الواقع الهند�سي يف املحافظة ومفاحتة
جمل�س الوزراء وجمل�س النواب ب�ش�أن الت�سريع با�ستكمال
املرحلة الثانية من انتخابات نقابة املهند�سني التي توقفت
ب�ق��رار حكومي ف�ضال ع��ن الت�سريع ب�سن ق��ان��ون حلماية
املهند�سني .
وكان املئات من املهند�سني قد �شاركوا الثالثاء قبل املا�ضية
يف تظاهرة مطلبية رفعوا خاللها �شعارات تطالب بت�أمني
ف��ر���ص عمل للمهند�سني العاطلني ع��ن العمل واحت�ساب
املخ�ص�صات الهند�سية وا�ستكمال اجراءات انتخابات نقابة
املهند�سني التي توقفت منذ اكرث من عام اثر �صدور توجيهات

حكومية حتول دون ا�ستكمال املراحل الالحقة منها وذلك بعد
اجراء املرحلة االوىل من االنتخابات املذكورة .
وقال املهند�س فكرت عبد الكرمي عليوي للمدى  :ان نقابة
املهند�سني طرحت امام جمل�س املحافظة جملة من الق�ضايا
املطلبية امل�شروعة واملتمثلة بحقوق املهند�سني اخلا�صة
باجراء االنتخابات واحلقوق الهند�سية وتوفري فر�ص عمل
للعاطلني وا�ضاف � :إن هناك �شريحة كبرية من املهند�سني
ما زالت تواجه خماطر البطالة وانعدام فر�ص العمل  .ودعا
نقيب املهند�سني يف ذي قار احلكومتني املحلية واملركزية
اىل تبني مطالب املهند�سني والت�سريع باجراءات تنفيذها .

وكانت نقابة املهند�سني العراقية يف ذي قار قد ا�صدرت بيانا
خا�صا بالتظاهرة ت�ضمن عدة مطالب من بينها :
مفاحتة رئي�س ال ��وزراء بفتح حتقيق ي�سائل فيه ك��ل من
ي�ساهم يف ت�أخري انتخابات النقابة واملطالبة بتفعيل قانون
املخ�ص�صات الهند�سية ل�سنة  1976و�شمول املهند�سني ب�سلم
الرواتب واملخ�ص�صات الهند�سية يف الدوائر التي تتجاهل
القانون املذكور  .كما طالب البيان ب�شمول اكرب عدد ممكن
من املهند�سني بالتعيينات اخلا�صة باال�شراف على امل�شاريع
املنفذة باملحافظة كون عدد املهند�سني املعينني حاليا �ضمن
ه��ذا القطاع ال ي�شكلون �سوى  %10من ع��دد املتعاقدين .

تباي��ن الآراء ب�ش���أن ف�ش��ل الدع��وة لإقام��ة �إقليم الب�ص��رة للم��رة الثانية
 الب�صرة  /متابعة المدى
ان�ق���س�م��ت �آراء ال �ع��دي��د م��ن المخت�صين
والمحللين ال�سيا�سيين في محافظة الب�صرة،
ح��ول ف�شل ال��دع��وة الق��ام��ة اقليم الب�صرة
للمرة الثانية ،فمنهم من عزا ذلك الى مجال�س
المحافظات التي لم تترك انطباعا جيدا حول
القيادة المحلية ،بينما يرى ق�سم �آخر انه من
ال�صعب الحديث عن م�شروع الفيدرالية في
ظل تواجد القوات االميركية.
وك ��ان مجل�س محافظة ال�ب���ص��رة ق��د جدد
مطالبته ب�إقامة �إقليم الب�صرة م�ؤخرا من
خالل طلب تقدم به �إلى مجل�س النواب  ،في
وق��ت يحتدم فيه الجدل ح��ول فكرة تكوين
الأقاليم في ال�ع��راق ال��ذي ي�سمح د�ستوره
بذلك .االمر الذي تمت مواجهته ورف�ضه من
قبل الحكومة االتحادية.
و�سبق ان رفع مجل�س محافظة الب�صرة �إلى
مجل�س ال��وزراء مذكرة تت�ضمن توقيع 16
ع�ضوا في المجل�س للمطالبة ب�إقامة �إقليم
الب�صرة� ،إال ان مجل�س الوزراء �أعاد الطلب
�إل��ى مجل�س الب�صرة ب�سبب نق�ص بع�ض
الوثائق ،االمر الذي دعا المجل�س الى �إكمال
جميع الوثائق المطلوبة وار��س��ال الطلب
مجددا �إل��ى رئا�سة مجل�س ال ��وزراء ،ولكن
الأخير لم يرد على م�ضمون الطلب".
وق��ال المحلل ال�سيا�سي عبا�س الجوراني
"على الرغم من ان الفيدرالية ا�ستحقاق
د�ستوري ونظام اداري متطور �إال انها ال
تجد ق�ب��وال ل��دى غالبية �سكان الب�صرة"،
مبين ًا ان "ف�شل اال�ستفتاء االول حول اقليم
الب�صرة والذي جاء على خلفية دعوة النائب
ال�سابق وائ��ل عبد اللطيف يدلل على عدم
تقبل الفكرة لدى اغلب ابناء المحافظة".
واو�ضح ان "هناك عدة ا�سباب قادت م�شروع
اقليم الب�صرة الى الف�شل ،ابرزها عدم ت�شاور
القائمين على تنفيذ الفكرة مع ال�سيا�سيين
الآخرين ،ف�ضال عن ان مجال�س المحافظات
ال�ت��ي تعاقبت على حكم الب�صرة ل��م تترك
ارثا ح�سنا ي�ساعد على تبني وجهة نظرهم،

ناهيك عن ال�صورة الخاطئة وال�شائعة عن
الفيدرالية التي ت�ستخدم ك�م��رادف �سلبي
للتق�سيم".
وا�شار الى ان "هناك توجه ًا عام ًا في محافظة
الب�صرة يعتبر ان ال�ه��روب من دكتاتورية
المركز �سيخلق ف��ي الب�صرة دكتاتوريات
�صغيرة يخ�شى منها على الأقليات الفكرية
وال�سيا�سية والدينية والطائفية الأخرى،
لت�سلط عنا�صر غير ديمقراطية على مقاليد
االمور".
وكان رئي�س مجل�س النواب �أ�سامة النجيفي
قد ك�شف في م�ؤتمر �صحافي عقده ،نهاية
ح��زي��ران  ،ع��ن وج ��ود طلبين مقدمين من
مجل�سي محافظتي الب�صرة ووا�سط لت�شكيل
�إقليمي الب�صرة والكوت.
وت�لاق��ي ف�ك��رة ت�شكيل �إق�ل�ي��م ف�ي��درال��ي في
محافظة الب�صرة ،مواقف متباينة من قبل
الكتل ال�سيا�سية ،ففي الوقت الذي تعار�ضها
بع�ض الأحزاب والحركات جملة وتف�صي ًال،
ت��ؤي��ده��ا �أخ��رى بن�سب متفاوتة ،ف��ي حين

تطمح ج�ه��ات �سيا�سية �إل��ى ت�شكيل �إقليم
فيدرالي تكون عا�صمته الب�صرة ويت�ألف من
ثالث محافظات هي الب�صرة ومي�سان وذي
قار.
وي�ع��د ال�ن��ائ��ب ال�سابق وائ��ل عبد اللطيف
�أول من حاول جعل الب�صرة �إقليما بعد عام
 ،2003حين تمكن �أواخ��ر ع��ام  ،2008من
الح�صول على تواقيع  % 2من الناخبين،
وقدم على �إثرها طلبا ر�سميا �إلى المفو�ضية
العليا الم�ستقلة لالنتخابات ،لإجراء ا�ستفتاء
على ت�شكيل �إقليم الب�صرة الفيدرالي ،لكن
محاولته ل��م تتكلل بالنجاح ،ب�سبب تعذر
ال�ح���ص��ول ع�ل��ى ن�سبة  %10م��ن �أ� �ص��وات
الناخبين ،وهي المرحلة التي تمهد في حال
نجاحها �إلى �إجراء ا�ستفتاء جماهيري عام.
وق��ال ال�ك��ات��ب وال�صحفي �صفاء خلف ان
"الف�شل المتكرر لم�شروع اعالن فيدرالية
الب�صرة ،له عدة �أوج��ه وعدة �أ�سباب �أولها
ال �� �ص��راع ال��داخ �ل��ي ال �ق��ائ��م ب�ي��ن االح���زاب
ال �ح��اك �م��ة ف��ي ال �م��دي �ن��ة وت �ل��ك ال �ت��ي فقدت

نفوذها".
وا� �ض��اف ان "ال�سبب االب���رز وااله���م هو
ان بغداد بغ�ض النظر عن �أن حاكميها ،ال
يحبذون فكرة انف�صال الب�صرة في اقليم،
الن ذلك يحمل عدة مخاطر ابرزها ان م�شاكل
و�صراعات �ست�شتعل على م�س�ألة وارادات
نفط الب�صرة".
وتابع بالقول "كذلك من يحكم الب�صرة ك�أقليم
�سيتحكم بقرار بغداد عبر موارد النفط ،االمر
الذي ي�ضعف ارادة بغداد باعتبار ان الب�صرة
هي اقوى مف�صل يدعم بقاء العراق موحدا
او على اقل تقدير ال يفتح الباب على م�شروع
التق�سيم" الفت ًا الى ان "هناك مخاوف ابتالع
مدينة الب�صرة من قبل قوى اقليمية كبرى،
ك�إيران ،على اعتبار ان رجالها في العراق
يخدمون م�صالحها ،و�سيمهدون تدخالتها
في االقليم ،لكن من يعرقلون هذا الم�شروع
على هذا اال�سا�س قالئل ،فالعرقلة الحقيقية
هي محاولة كل طرف ان يكون هو �صاحب
المنجز المتمثل باقامة االقليم ،وبالتالي
تتاح له فر�صة الهيمنة".
وي�سمح القانون العراقي بتكوين �أقاليم
في البالد من محافظة �أو �أكثر وفق �آليات
من�صو�ص عليها في الد�ستور ،ويوجد في
العراق �إقليم واحد هو �إقليم كرد�ستان في
�شمال البالد.
م��ن جهته ق��ال م��ازن ال�م��ازن��ي رئي�س كتلة
الأح��رار في الب�صرة انه من ال�صعب اقامة
اقليم الب�صرة او اي اقليم �آخر في ظل وجود
قوات (االحتالل).
وا�ضاف المازني ان "كتلة الأحرار كانت وما
زالت تدعو الكتل ال�سيا�سية الى نبذ ال�سجال
القائم حول م�شروع االقاليم وت�أجيله الى
مابعد خروج القوات االميركية من العراق"
منوه ًا ال��ى ان "اقامة االق��ال�ي��م ف��ي الوقت
الحالي لن يعود بالفائدة على اي جهة ،بل
�سيجعل م��ن ال �ع��راق لقمة �سائغة لبع�ض
الدول".
وا�ستدرك المازني قوله ان "الفدرالية تعتبر
من الم�شاريع الناجحة لو كان العراق يمتلك

ا�ستقاللية تامة".م�شددا على ان "الحل
االم �ث��ل ل �ل �خ��روج م��ن االزم� ��ات المتالحقة
في العراق هو اعطاء ال�صالحيات الكافية
لمجال�س ال�م�ح��اف�ظ��ات ل�غ��ر���ض النهو�ض
بواقعها الخدمي واالقت�صادي ،عالوة على
تخ�صي�ص ميزانية م�ستقلة لكل محافظة".
الى ذلك قال المحلل ال�سيا�سي حيدر حمدان
ان "م�شروع اقليم الب�صرة ولد ميتا ب�سبب
الم�صالح ال�شخ�صية والنظرة ال�ضيقة".
واو�ضح ان "غالبية �سكان مدينة الب�صرة
ي��درك��ون تماما ان خال�صهم االخ�ي��ر يمكن
ان يكون على يد م�شروع الفيدرالية ولكنهم
يبحثون عن جهة حقيقية م�ؤثرة من �ش�أنها
تحقيق هدف الم�شروع العام" .م�شددا على
ان "عدم وجود الجهة الم�ؤثرة التي تتبنى
هموم وتطلعات العامة يجعل اقامة الم�شروع
في الوقت الحالي ا�شبه بالم�ستحيل".
وكان رئي�س الوزراء نوري المالكي قد حذر
الأط ��راف ال�سيا�سية بالبالد ،خ�لال حديث
�أدل��ى ب��ه ف��ي وق��ت �سابق بم�ؤتمر لر�ؤ�ساء
الع�شائر بمحافظة بغداد ،من مغبة محاولة
ت�شكيل �إقليم �آخر ،مو�ضح ًا ان خطوة كهذه
� �س �ت ��ؤدي �إل ��ى االن�ف���ص��ال وان� ��دالع حروب
داخلية ،وبالتالي �ست�شكل خطرا على وحدة
�أر�ض العراق.
وفي �أول رد على ت�صريحات المالكي �أبدى
رئ�ي����س �إق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان ال �ع��راق م�سعود
بارزاني ا�ستغرابه من ت�صريحات المالكي،
وقال وفقا لبيان مكتبه �إن "مطالبات من هذا
القبيل �شيء طبيعي وان الد�ستور الدائم
ل�ل�ب�لاد ي�ضمن ه��ذا ال �ح��ق ول��ن ي�شكل �أي
خطر ،بل على العك�س �سيعزز وحدة ال�شعب
العراقي".
وي �ب��دو �أن ال�غ��ال�ب�ي��ة ال�ع�ظ�م��ى م��ن الكتل
ال�سيا�سية ال تحبذ فكرة تكوين �أقاليم �أخرى
في العراق ،لكنها تتجه نحو مزيد من القبول
في الأو�ساط ال�شعبية التي ت�شكو با�ستمرار
من نق�ص الخدمات العامة الأ�سا�سية وتقارن
بين �أو�ضاع محافظاتها ومحافظات �إقليم
كرد�ستان العراق.

م�شريا يف ال��وق��ت ذات��ه اىل ��ض��رورة ح��ل م�شكلة �شريحة
املهند�سني العاملني بعقود وزارية كون الكثري منهم ام�ضى
اكرث من �سنة يعمل �ضمن نظام االجر اليومي .
كما ت�ضمن البيان مطالب اخرى من ابرزها وقف املالحقات
الق�ضائية ال�ت��ي ت�ق��ام ب��دواف��ع كيدية ال�ه��دف منها ابتزاز
املهند�س والنيل من كرامته على حد تعبري البيان .
وكانت حمافظة ذي قار قد �شهدت ومنذ �شباط املا�ضي العديد
من التظاهرات املطلبية التي تدعو اىل اال�صالح ال�سيا�سي
وانهاء املحا�ص�صة احلزبية والطائفية ف�ضال عن مكافحة
الف�ساد وت�أمني اخلدمات اال�سا�سية وفر�ص العمل للعاطلني.

من كل حمافظة خرب
ك������رك������وك:

بحث �إن�شاء حمطة كهرباء خا�صة

ناق�ش جمل�س حمافظة كركوك حت�سني واق��ع املنظومة الكهربائية يف
حمافظة كركوك� ،ضمن خطوته الثانية يف معاجلة �أزم��ة الكهرباء يف
املحافظة واملتمثلة ب�إن�شاء حمطة توليد كهرباء خا�صة باملحافظة ،وهي
خطوة �أعقبت اخلطوة الأوىل التي كان املجل�س قد �أقرها واملتمثلة ب�شراء
 200ميكا واط �ضمن ميزانية تنمية البرتودوالر لهذا العام وتنظيم عمل
املولدات االهلية.
وا�ستمع املجل�س �إىل تو�ضيحات قدمها نائب رئي�س جمل�س املحافظة
عقدت مع الأط��راف ذات العالقة وال��وزارات املعنية حول �إن�شاء حمطة
كهرباء خا�صة بكركوك ويف �ضوء العرو�ض اال�ستثمارية املقدمة من قبل
كربى ال�شركات العاملية املتخ�ص�صة

م����ي���������س����ان:

�إتالف مواد غذائية فا�سدة

�أكد مدير الرقابة ال�صحية يف مي�سان �أن دائرته قامت ب�إغالق  58حمال
و 5معامل للمواد الغذائية و � 5صالونات للحالقة الن�سائية ملخالفتها
ال�شروط ال�صحية  ،و�أ��ض��اف ك��رمي احمد ح�سن للمدى �أن كمية املواد
الغذائية الفا�سدة التي �ضبطت يف الأ�سواق ومت �إتالفها خالل نف�س الفرتة
بلغت  306كغم من املواد ال�صلبة �إ�ضافة اىل  889لرتا من املواد الغذائية
ال�سائلة  .واو�ضح ح�سن ان هذه الن�شاطات جاءت �ضمن  75حملة �صحية
نفذتها الرقابة ال�صحية �إ�ضافة اىل  33حملة نفذت بالتعاون مع مفارز
مكافحة اجلرمية الأقت�صادية.

ال����ن����ج����ف:

جناح باحثة بت�صنيع م�ستح�ضر حيوي

جنحت باحثة من كلية العلوم بجامعة الكوفة بت�صنيع م�ستح�ضر حيوي
فعال يف حماية عالئق الدواجن من ال�سموم املفرزة يف الفطريات املعزولة
من هذه العالئق.
وقالت الباحثة �أث�ير با�سل عبا�س يف ت�صريح نقله مدير اع�لام جامعة
الكوفة علي الرواف ان البحث الذي �أجريته ا�ستهدف ت�شخي�ص الفطريات
امل�ت��واج��دة يف العالئق(علف ال��دواج��ن) ومكوناتها املتمثلة باحلنطة
وال�شعري وال��ذرة ال�صفراء ،ف�ضال عن اختبار قدرة هذه الفطريات على
�إنتاج ال�سموم م�ضيفة� :إنها ا�ستخدمت تقنيات حديثة يف جمال الدرا�سة
متثلت با�ستخدام تقنية الكرماتوغرايف الرقيقة وكذلك تقنية (بي �سي ار)
املت�ضمنة درا�سة طبيعة اجلينات امل�س�ؤولة عن �إنتاج ال�سموم.

