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شؤون الوطن

نص ردن
 عالء ح�سن

� 8شـــــعــواط
م ��ا ح�ص ��ل يف الثامن م ��ن �شب ��اط يف الع ��ام  1963لي�س حدثا
عاب ��را يف التاري ��خ ال�سيا�س ��ي العراق ��ي احلدي ��ث ،ويكف ��ي �أن
الع�شرات من ال�سيا�سيني �أ�صحاب التوجه الدميقراطي ،ذكروا
يف مذكراته ��م املن�ش ��ورة بان ذل ��ك اليوم كان اخلط ��وة الأوىل
للتوج ��ه نحو النظ ��ام الديكتات ��وري والق�ضاء نهائي ��ا على اية
تطلع ��ات دميقراطية ،ف�ضال ع ��ن تر�سيخ حكم الع�سكر وت�شريع
الأبواب �أم ��ام تنفيذ انقالبات متالحقة ،وتغي�ي�ر النظام ببيان
رقم واحد وال�سيطرة على مبنى الإذاعة الر�سمية.
ويف ذل ��ك الي ��وم فق ��د الع ��راق �آالف ال�شخ�صي ��ات ال�سيا�سي ��ة
والأكادميي ��ة باعتم ��اد رج ��االت االنق�ل�اب الت�صفي ��ة اجل�سدية
للخ�ص ��وم فرت�سخ ��ت حقيق ��ة �أن التاريخ يكت ��ب ب�إزاحة الآخر
ومبزي ��د من الدم ��اء من اجل االحتف ��اظ بال�سلط ��ة ،و�إدارة دفة
احلك ��م بن ��زق وحماق ��ات م�س�ؤول�ي�ن �شغلوا منا�صبه ��م بلحظة
عاب ��رة من الزم ��ن ،بف�ضل دع ��م �إقليمي ور�شا�ش ��ات بور �سعيد
امل�صرية او بقطار �أمريكي قادهم ملواقعهم وقتذاك.
بع ��د ت�سع ��ة و�أربعني عاما عل ��ى" انقالب � 8شع ��واط" على حد
و�ص ��ف املت�ضرري ��ن م ��ن خملفات ��ه ومب ��ا يحملون م ��ن معاناة
مريرة من �آثاره ،هناك من يحتفظ بقلقه وخماوفه من تكراره،
الن مبد�أ الت ��داول ال�سلمي لل�سلطة يخ�ض ��ع للت�أويل والتف�سري
واالجته ��اد ،واخل�شية من تنفي ��ذ انقالبات ع�سكري ��ة ماثلة يف
�أذه ��ان البع�ض ،الن املت�صدي ��ن للعملية ال�سيا�سي ��ة يف العراق
الآن ،مل يتفق ��وا بع ��د جلع ��ل الد�ست ��ور مرجعية ثابت ��ة لهم ،بل
�أ�صب ��ح مثار خالف دائم بينهم ،ف�ض�ل�ا عن وجود خجل وا�ضح
ل ��دى �أطراف م�شاركة يف احلكومة من �إع�ل�ان موقفها الراف�ض
ملا خلف ��ه النظام ال�سابق الذي يعد امت ��دادا ليوم "� 8شعواط"،
م ��ن ترك ��ة ثقيل ��ة ،حتت ��اج �إىل وقف ��ة وطني ��ة ج ��ادة ملعاجلتها،
وخ�صو�ص ��ا يف م ��ا يتعلق بتغيري مع ��امل اجلغرافي ��ة العراقية
بقرارات تعرب عن نزعة عن�صرية �شوفينية.
النظام ال�ساب ��ق كان ي�سمي انقالب �شب ��اط "عرو�س الثورات"
لأنه ��ا مه ��دت الطري ��ق حل ��زب البع ��ث لت ��ويل ال�سلط ��ة يف 17
مت ��وز من الع ��ام  ،1968بث ��ورة بي�ض ��اء� ،سرعان م ��ا خ�ضعت
يف الثالث�ي�ن م ��ن ذلك ال�شه ��ر حلركة قي ��ل وقت ��ذاك� ،أنها تهدف
للت�صحي ��ح ،مبعنى �آخ ��ر �إيجاد ارتب ��اط �شرعي ب�ي�ن البي�ضاء
والعرو� ��س و�ص ��وال �إىل �إجن ��اب ديكتات ��ور يح�س ��ن ا�ستخدام
�سيف ��ه "العروبي" يف قطع ر�ؤو�س م ��ن يعرت�ض على �سيا�سته
وممار�سات ��ه داخ ��ل حزب ��ه� ،أم ��ا املعار�ضون ل ��ه ،فانت�شروا يف
املن ��ايف او يف املقاب ��ر �أو يف �أقبي ��ة ودهالي ��ز مق ��رات الأجهزة
الأمني ��ة ،وهذه ال�صورة من التاريخ العراقي ال يتمنى احد من
اجليل ال�سابق �أو احلايل ا�ستن�ساخها ،ومن ي�صر على تكرارها
فاته الزمن لإيجاد �شعواط جديد.
بع ��د انق�ل�اب � 8شب ��اط كان رج ��ال احلر�س القوم ��ي يجربون
املطرب�ي�ن الذين ي� ��ؤدون و�صالتهم الغنائي ��ة يف الأفراح مقابل
�ان ت�شيد
�أج ��ور ،وبرغ ��م قلته ��ا يف ذل ��ك الوق ��ت ،عل ��ى �أداء �أغ � ٍ
برج ��ال ال�سلط ��ة واحل ��زب احلاك ��م ،ويف حفل عر� ��س اقيم يف
مدين ��ة احلري ��ة وبالتحديد يف منطق ��ة الدبا� ��ش خ�ضع مطرب
ريفي معروف �آنذاك لطلب احلر�س فغنى ابوذية "حزب ثوري
وقيادة يعربي ��ة" انهاها بب�ستة "مايل �صحت ميه احاه جاوين
�أهن ��ه" ف�أثار غ�ضب عنا�صر احلر�س العتقادهم بان املطرب كان
يق�صد الزعيم عبد الكرمي قا�سم.
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تربية املحافظة :تواجهنا م�شاكل متعددة

مدار���س الب�ص��ـــرة تواجــ��ه �أزمــ��ة املـــ��ال والأر�ض
الب�صرة  /ري�سان الفهد
ك�شفت جلنة الرتبية والتعليم يف جمل�س
حمافظة الب�صرة عن حاجة املحافظة �إىل
 850بناي ��ة مدر�سية ،فيما �أكدت انه ويف
حال ت�أمني الأموال الالزمة لبناء مدار�س
جديدة ف�أن املحافظة �ستواجه م�شكلة عدم
توفر الأرا�ضي لذلك داخل املدينة.
وق ��ال مدير �إعالم مديري ��ة تربية الب�صرة
با�سم القط ��راين يف حديث لـ"املدى"� :إن
الكث�ي�ر من امل�ش ��اكل تعاين منه ��ا مدار�س
املحافظ ��ة وخا�ص ��ة م ��ع بداي ��ة كل ع ��ام
درا�سي ،و�أبرزها حمدودي ��ة عدد الأبنية
املدر�سي ��ة �إ�ضاف ��ة �إىل قل ��ة �أع ��داد املقاعد
الدرا�سية (الرحالت).
و�أ�ضاف �أن العام الدرا�سي احلايل 2011
– � 2012شهدت �أزمة جديدة وهي تزايد
�أعداد الطلبة ب�شكل كبري ،مبينا �أن "نحو
ن�ص ��ف ع ��دد طلب ��ة ال�ساد� ��س الإع ��دادي
ر�سب ��وا يف امتحان ��ات الع ��ام الدرا�س ��ي
املا�ض ��ي ،وهو م ��ا �أ�ضاف ع ��دد كبري �إىل
عدد الطلبة الناجحني من ال�صف اخلام�س
الإع ��دادي" ،معرب ��ا ع ��ن �أمله ب� ��أن ت�سهم
التخ�صي�ص ��ات املالية م ��ن وزارة الرتبية
يف معاجلة جانب من الأزمة.
وتاب ��ع بالق ��ول� :إن هناك م�شكل ��ة �أخرى
تع ��اين منه ��ا املدار� ��س وه ��ي املراف ��ق
ال�صحي ��ة ،وهي بح�سب و�صف ��ه "م�شكلة
م�ستع�صي ��ة تتكرر كل عام ،حيث ال توجد
تخ�صي�ص ��ات م ��ن قب ��ل ال ��وزارة لإدام ��ة
املراف ��ق ال�صحي ��ة ،كم ��ا تفتق ��ر �إدارات
املدار� ��س لتخ�صي�ص ��ات مالي ��ة �سنوي ��ة
ميكن من خاللها معاجلة هذا الأمر".
ولف ��ت القط ��راين �إىل �أن "�ضعف التنمية
الب�شري ��ة ل ��دى العوائ ��ل الب�صري ��ة عل ��ى
امل�ستوي�ي�ن االجتماع ��ي والثق ��ايف ل ��ه
دور �سلب ��ي ،فالتالمي ��ذ والطلب ��ة لي�س ��وا
بامل�ستوى الذي نطمح �إليه للمحافظة على
ممتل ��كات الدول ��ة ،ودائم ًا هن ��اك تخريب
م ��ن قبله ��م ل�ل��أدوات ال�صحي ��ة" ،داعي ��ا
�إىل �إيج ��اد ح ��ل له ��ذه امل�ش ��اكل من خالل
التعاون بني جمال�س املحافظات ووزارة
الرتبي ��ة ،م�ؤك ��دا �ض ��رورة تخ�صي� ��ص
نرثيات لإدارات املدار�س لإ�صالح املرافق
ال�صحية.
مدي ��ر �إع�ل�ام تربي ��ة الب�ص ��رة ق ��ال� :إن
"امل�شكلة �أو�س ��ع وحتتاج اىل جهد كبري
والب ��د ان تكون هن ��اك تخ�صي�صات مالية
كبرية لوزارة الرتبي ��ة �أ�سوة بالوزارات
اخلدمي ��ة ،الن م ��ن ي�صنع العق ��ول يجب
ان يخ�ص�ص له الثقل الأكرب يف امليزانية،

مدار�س الكرفانات ..هل كانت حال !؟� ................أر�شيف
وللأ�سف ميزاني ��ة الرتبية �ضعيفة جد ًا"،
على حد قوله.
م ��ن جانب ��ه� ،أك ��د رئي� ��س جلن ��ة الرتبي ��ة
والتعلي ��م يف جمل� ��س املحافظة غامن عبد
الأمري� ،أن "�سوء الو�ضع الرتبوي وعدم
اتخ ��اذ �إج ��راءات ج ��ادة ملعاجل ��ة الكثري
م ��ن الق�ضاي ��ا التي تع ��اين منه ��ا العملية
الرتبوي ��ة يف الب�ص ��رة حت ��ى وان كان
بالإم ��كان معاجلته ��ا ب�إج ��راءات ب�سيطة،
�أدى �إىل ت ��ردي الواق ��ع اخلدم ��ي يف
املدار�س".
و�أو�ضح يف حديث ��ه لـ"املدى" ،ان تخلف
ورداءة اخلدم ��ات املقدم ��ة يف مدار� ��س
الب�ص ��رة "م�شكل ��ة مركب ��ة ت�ش�ت�رك فيه ��ا
�أ�سباب عدة� ،أبرزها �ضعف املتابعة �سواء
من قبل �إدارات املدار�س او مديرية تربية
الب�ص ��رة �أو عم ��ال اخلدم ��ات الذي ��ن م ��ن
املفرت� ��ض ان يقوموا بواجبهم على �أكمل
وجه".
وم�ض ��ى يق ��ول" :مب ��ا �أن هن ��اك �ضعف ��ا
وا�ضح ��ا يف املتابعة ،وعدم �إدامة املرافق
اخلدمي ��ة يف املدار�س ،وخا�ص ��ة دورات

املي ��اه وغريه ��ا ،اىل جان ��ب ق ��دم وتهالك
عدد كبري من املدار� ��س والتي حتتاج �إىل
ه ��دم و�إعادة بناء ،ف�ضال ع ��ن اال�ستخدام
اخلاطئ من قب ��ل الطلبة و�سوء ت�صرفات
البع�ض منهم ،كل ه ��ذه العوامل �أدت �إىل
ت ��ردي م�ستوى اخلدم ��ات يف املدار�س"،
م�ؤك ��دا �أن "ه ��ذه امل�شكل ��ة �إجرائي ��ة �أكرث
منها م�شكلة مادية" ،بح�سب تعبريه.
و�أ�ض ��اف عب ��د الأم�ي�ر ان م ��ن امل�ش ��اكل
اجلدي ��دة وغ�ي�ر املتوقعة تنام ��ي ظاهرة
الدوام الثالث ��ي يف املدار�س والذي ي�ؤثر
ب�ش ��كل �سلب ��ي وح ��اد يف �أكم ��ال املناه ��ج
الدرا�سي ��ة وخا�ص ��ة بالن�سب ��ة لل�صف ��وف
املنتهية ،الفت ��ا �إىل �أن الب�صرة تعاين من
هذه امل�شكل ��ة ب�شكل اكرب م ��ن املحافظات
الأخ ��رى ب�سب ��ب الكثاف ��ة ال�سكانية وقلة
الأبنية املدر�سية.
وك�شف �أن الب�ص ��رة حتتاج اىل ما يقارب
 850مدر�س ��ة ،لف ��ك الزخ ��م احلا�ص ��ل يف
مدار�سها ،م�شريا �إىل �أن هذا مل يتحقق �إذ
�أن امليزاني ��ة اال�ستثنائي ��ة التي خ�ص�صت
لرتبي ��ة املحافظ ��ة مت توظيفه ��ا يف 320

مواطن��و نين��وى يطالبون بت�س��ليم مل��ف الكهرباء �إىل
القطاع اخلا�ص
املو�صل  /نوزت �شمدين
�س ��ت �ساعات من الكهرباء الوطنية ،هذا �أف�ضل
رقم يح�صل علي ��ه املواطنون يف نينوى طوال
�أربع وع�شرين �ساعة ،ت�أتيهم على ثالث دفعات
مبعدل �ساعتني لكل مرة ،يف وقت يزداد الطلب
على الكهرباء ب�سبب انخفا�ض درجات احلرارة
اىل ما حتت ال�صفر املئوي ،مقابل ارتفاع كبري
يف �أ�سع ��ار النف ��ط الأبي� ��ض ال ��ذي و�صل �سعر
الربمي ��ل من ��ه اىل � 200ألف دين ��ار يف ال�سوق
ال�سوداء.
وبح�سب م�صدر مطلع يف �شركة توزيع كهرباء
نين ��وى ،ف�أن معدل جتهي ��ز الطاقة خالل الأيام
املا�ضي ��ة تراوح ب�ي�ن  591 _ 570ميغاواط،
وب�ساع ��ات جتهيز تراوحت ب�ي�ن � 7-6ساعات
يومي� � ًا ،م�ؤكد ًا ان املحافظ ��ة حتتاج اىل 1200
_  1400ميكا واط يومي ًا لتغطي حاجتها من
الكهرباء.
و�أ�ش ��ار يف حدي ��ث لـ"امل ��دى" اىل ان الف�ت�رة
احلالية ت�شهد ارتفاع ًا كبري ًا يف االحمال ب�سبب
اعتم ��اد املواطن�ي�ن على الكهرب ��اء الوطنية يف

التدفئة ،لن ��درة الوقود ،وتع�ث�ر توزيع النفط
االبي�ض وارتفاع �أ�سعاره ،ما ت�سبب بانخفا�ض
�ساعات التجهيز يف مناطق عدة من املحافظة.
الكمية التي ت�صل نينوى ،ت�ؤ�شر حت�سن ًا طفيفاً
مبعدل �ساعت ��ي جتهيز تقريبا مقارن� � ًة بال�شهر
الأخري من الع ��ام املا�ضي� ،إذ كان الأمر يقت�صر
عل ��ى �أربع ��ة �ساعات مبع ��دل جتهي ��ز بلغ 430
ميكاواط فقط.
ويف حينها �أعلن مدير كهرباء املنطقة ال�شمالية
�صال ��ح �صف ��و �أن ح�ص ��ة حمافظ ��ة نين ��وى من
الكهرباء �ستزداد خالل الأ�سابيع املقبلة بعد �أن
مت التعاقد مع �شركة (هونداي) الكورية لت�أهيل
حمطات توليد الكهرباء يف املحافظة ،ومع ذلك
ف� ��أن التجهيز مل يرتفع �أب ��د ًا عن �ساعتني مقابل
�ستة �ساعات ون�صف �إطفاء.
اخليار الوحيد املتاح �أمام املواطنني للتعوي�ض
كما هو احلال يف باقي املحافظات العراقية عدا
�إقليم كرد�ستان ،هي املول ��دات الأهلية ،وحتى
ه ��ذه قل�ص ��ت �ساع ��ات ت�شغيلها �ساع ��ة واحدة
قيا�س ��ا بالعام املا�ضي ب�سبب تقلي�ص ح�ص�صها
من الوقود ،ليب ��د�أ الت�شغيل من ال�ساعة الثانية

ظه ��ر ًا حتى الثانية ع�شر لي�ل ً�ا ،مع �ساعة �إطفاء
واحدة مقابل كل ثالثة �ساعات ت�شغيل ،وب�سعر
 7000دينار للأمبري الواحد.
كل ه ��ذا واحلديث عن م�شاري ��ع كهرباء يجري
تنفيذه ��ا و�أخ ��رى يت ��م التعاق ��د ب�ش�أنه ��ا ج ��ار
با�ستم ��رار ،وق ��د �أك ��د زه�ي�ر ح ��ازم اجلبوري
رئي� ��س جلن ��ة الطاق ��ة واخلدم ��ات يف جمل�س
ق�ض ��اء املو�ص ��ل يف حدي ��ث لـ"امل ��دى"� ،أن
م�شروع� � ًا لتولي ��د الكهرباء يج ��ري تنفيذه من
قب ��ل �ش ��ركات تركية يف ناحي ��ة القيارة جنوب
مدين ��ة املو�صل ،وان مراح ��ل �إجنازه متقدمة،
وم ��ن املقرر االنتهاء منه نهاية العام احلايل �أو
مطلع العام .2013
وب�ي�ن �أن طاقة امل�ش ��روع الكلية تبلغ  750ميكا
واط ،و�سيت ��م ربط ��ه بال�شبك ��ة املركزي ��ة ول ��ن
يكون خا�ص ًا مبحافظة نينوى فقط.
وحت ��دث زهري اجلبوري ع ��ن م�شروع �آخر يف
منطق ��ة الك�سك غ ��رب املو�صل ،بق ��درة �إنتاجية
ت�ص ��ل �إىل  250مي ��كا واط ،وق ��د بو�شر العمل
ب ��ه م�ؤخ ��ر ًا ،و�سيخ�ص� ��ص �إنت ��اج املحطة من
الكهرب ��اء �إىل حمافظة نينوى ح�ص ��ر ًا وال يتم

مولدات اهلية � .............أر�شيف

ربطها بال�شبكة املركزية.
و�ش ��رح رئي� ��س جلن ��ة الطاقة واخلدم ��ات �آلية
توزيع الكهرب ��اء ،مو�ضح ��ا �أن نينوى مق�سمة
�إىل  12جمموعة� ،إ�ضافة �إىل جمموعة منفردة
يف ق�ضاء احلمدانية �شرق املو�صل ،وكذلك يف
�أق�ضية تلعفر و�سنجار غرب ًا ،ونواحي ال�شورة
واملحلبي ��ة وبع�شيقة والقيارة وحم ��ام العليل
وغريها.
و�أ�ض ��اف �أن مهند�س ��ي ال�سيط ��رة يقوم ��ون
بتوزي ��ع احل�ص� ��ص بح�س ��ب اجل ��دول لتل ��ك
املجاميع ،مع الأخذ بنظر االعتبار ما ي�ستقطع
من احل�صة الذي هو بحدود  170 – 145ميكا
واط وت�سم ��ى "الطوارئ" تخ�ص� ��ص مل�شاريع
املياه وامل�ست�شفيات واملن�ش�آت النفطية.
وتاب ��ع بالق ��ول :ان ��ه يف ف�صل ال�صي ��ف املقبل
ميك ��ن �إعادة �ساعات التجهي ��ز بالكهرباء �إىل 3
�ساع ��ات �أو � 5ساع ��ات ون�ص ��ف ال�ساعة وحتى
�أربع �ساع ��ات ،عازيا ذلك �إىل �أن اال�ستهالك يف
ال�صي ��ف يرتكز فقط عل ��ى املكيف ��ات والإنارة،
بخ�ل�اف ف�ص ��ل ال�شت ��اء ال ��ذي يت�ضاع ��ف في ��ه
اال�سته�ل�اك ،العتم ��اد املواطنني عل ��ى الكهرباء
يف ت�سخني املياه والتدفئة �إ�ضافة �إىل الإنارة.
و�أف ��اد ب�أن دائ ��رة ال�سيطرة يف مو�س ��م ال�شتاء
احلايل جمربة على ع ��دم �إعادة الكهرباء لأكرث
م ��ن جمموعتني ،اي �ساعت�ي�ن لكل جمموعتني،
م�ست ��دركا "ه ��ذا اذا مل يح ��دث �أي توق ��ف يف
املحط ��ات وتك ��ون احلال ��ة م�ستق ��رة� ،أم ��ا �إذا
خرج ��ت وح ��دات توليدي ��ة عن العم ��ل ف�سوف
تق ��ل احل�صة بطبيع ��ة احلال ،وت ��زداد �ساعات
القطع".
املواطن ��ون بدوره ��م يقابل ��ون تطمين ��ات
امل�س�ؤول�ي�ن بع ��دم االك�ت�راث ،ب�سب ��ب خ�ب�رة
مرتاكم ��ة قوامه ��ا ع�ش ��رون عام ��ا م ��ع م�شكل ��ة
الكهرب ��اء ،ودع ��ا مهند� ��س الكهرب ��اء �صف ��وان
عل ��ي خال ��د م ��ن خ�ل�ال "امل ��دى" �إىل �أن يتوىل
القطاع اخلا�ص ملف الكهرباء" ،بعد ان �أثبتت
احلكوم ��ات املتالحقة ف�شله ��ا الذريع يف ذلك"،
بح�سب تعبريه.
ولف ��ت اىل ان ��ه كم ��ا وج ��د الأه ��ايل ح�ل ً�ا يف
االعتم ��اد على املول ��دات الأهلي ��ة" ،فمن امل�ؤكد
�أن هنالك �شركات متلك ح ًال ميكن الركون اليه،
بد ًال من رائحة الف�ساد التي تفوح من امل�شاريع
احلكومي ��ة الت ��ي مل تفل ��ح يف �إ�ضاف ��ة �ساع ��ة
كهرباء واحدة طوال ال�سنوات املا�ضية".

م�شروع خالل ال�سنوات الثالثة الأخرية،
وه ��و ع ��دد ال ي�ص ��ل اىل ن�ص ��ف احلاج ��ة
الفعلي ��ة ،منوه ��ا ب� ��أن هن ��اك توجها لدى
وزارة الرتبي ��ة حل ��ل م�شكل ��ة ال ��دوام
الثالثي خالل العام احلايل.
رئي�س جلن ��ة الرتبية والتعلي ��م ،املح �إىل
ان ��ه مت يف حال توفر الأموال الالزمة ف�أن
الب�صرة تواجه م�شكل ��ة �أخرى وهي عدم
توفر الأرا�ضي الكافية لبناء املدار�س يف
مرك ��ز املحافظة ،مبين ��ا ان هناك مقرتحا
لتج ��اوز هذه امل�شكلة وه ��ي بناء مدار�س
متع ��ددة الطواب ��ق م ��ن امل�ؤم ��ل الب ��دء به
خالل عام .2012
وذكر �أنه يف حال مت �إجناز هذه امل�شاريع
�سيك ��ون و�ض ��ع الأبنية املدر�سي ��ة �أف�ضل
م ��ن ال�سابق ،غري ان ��ه ا�ست ��درك بالقول:
"ال نق ��ول �إن و�ض ��ع املدار� ��س �سيك ��ون
مثالي ��ا ولكن ��ه �أف�ض ��ل من ال�ساب ��ق بحكم
التخ�صي�ص ��ات الكب�ي�رة الت ��ي ر�صدته ��ا
املحافظة م ��ن موازنتي العامني املا�ضيني
وم ��ا �سيت ��م ر�ص ��ده م ��ن موازن ��ة الع ��ام
احلايل".

واختتم غامن عب ��د الأمري حديثه بالقول:
�إن املحافظ ��ة وحدها غري ق ��ادرة على حل
م�شكل ��ة الأبني ��ة املدر�سي ��ة وعل ��ى وزارة
الرتبي ��ة البح ��ث ع ��ن خط ��وات عملي ��ة
ملعاجل ��ة ه ��ذه الأزم ��ة ،م�ضيف ��ا �أن ح�صة
الب�ص ��رة م ��ن م�ش ��روع اخلم�س ��ة �آالف
مدر�سة ال ��ذي �أعلنته ال ��وزارة يبلغ 500
مدر�س ��ة "وه ��ذه اخلطوة م ��ن �ش�أنها حل
جزء كبري من الأزمة".
�إىل ذل ��ك ك�ش ��ف رئي� ��س ق�س ��م املباين يف
دي ��وان حمافظة رئي� ��س املهند�سني حممد
�صبي ��ح يف ت�صريح لـ"امل ��دى" �أن ديوان
املحافظة ويف �سبيل التخفيف من م�شاكل
القطاع الرتبوي يف الب�صرة قام بتن�سيب
عدد من املهند�سني من ق�سم املباين ملتابعة
اجن ��از امل�شاري ��ع الرتبوي ��ة وت�سلمه ��ا،
مو�ضح ��ا ان ��ه مت حت ��ى الآن ت�سلم خم�س
مدار� ��س وهن ��اك  46مدر�س ��ة يف ط ��ور
االجن ��از ،و 30مدر�س ��ة يت ��م هدمها نظر ًا
لقدمه ��ا و�إع ��ادة بنائه ��ا وف ��ق موا�صفات
متط ��ورة� ،إ�ضاف ��ة �إىل بن ��اء �صف ��وف يف
العديد من املدار�س.

جمل�س ذي قار :م�شاريع اخلطة
التنموي��ة تخ�ض��ع ملزاجي��ة
امل�س�ؤولني
النا�صرية  /ح�سني العامل
ا�شت ��دت ح ��دة االعرتا�ض ��ات يف جمل� ��س
حمافظ ��ة ذي قار عل ��ى الآلي ��ة املعتمدة يف
حتدي ��د �أولويات م�شاريع اخلطة التنموية
لعام � ،2012إذ لوح عدد من الأع�ضاء بعدم
امل�صادقة عل ��ى اخلطة املذك ��ورة لتجاهلها
م�شاريع مهمة.
�إذ امل ��ح رئي� ��س جلن ��ة منظم ��ات املجتم ��ع
امل ��دين يف جمل� ��س املحافظة ه�ل�ال ح�سني
ال�سه�ل�اين ،خ�ل�ال اجتماع املجل� ��س الذي
ح�ضرت ��ه "امل ��دى"� ،إىل �أن الآلي ��ة املعتمدة
يف حتدي ��د �أولوي ��ات امل�شاري ��ع خا�ضع ��ة
ملزاجية امل�س�ؤولني القائمني عليها.
و�أو�ضح �أن هناك م�شاريع قدمتها املجال�س
البلدي ��ة �إىل املحافظ ��ة لغر� ��ض �إدراجه ��ا
�ضم ��ن اخلطة لكنها مل تدرج ،وهذا ما �أكده
�أع�ضاء م ��ن املجال�س البلدية ،م�ضيفا "وما
تب�ي�ن لن ��ا �أن �آلي ��ة حتديد م�شاري ��ع اخلطة
تخ�ض ��ع لت�أث�ي�رات م ��ن بع� ��ض امل�س�ؤولني
وكذل ��ك ملزاجية القائم�ي�ن عليها" ،دعيا �إىل
معرفة الآلي ��ة املعتمدة يف حتديد �أولويات
امل�شاريع.
م ��ن جانب ��ه ،ق ��ال مع ��اون رئي� ��س جمل� ��س
املحافظ ��ة ل�ش� ��ؤون املجال� ��س البلدية علي
ح�سن الوائلي :،ان اخلطة جتاهلت م�شروع
املم ��ر الث ��اين من (طري ��ق امل ��وت) الرابط
ب�ي�ن مركز مدينة النا�صري ��ة وق�ضاء �سوق
ال�شيوخ والذي �شه ��د العديد من احلوادث
املرورية املروعة التي راح �ضحيتها الكثري
من �سكان الق�ضاء املذكور.
و�أ�شار �إىل انه وعدد من ممثلي ق�ضاء �سوق
ال�شيوخ �سيمتنعون عن الت�صويت ل�صالح
اخلطة ما مل يدرج امل�شروع املذكور.
وكانت حمافظة ذي قار قد �أعلنت الأ�سبوع
املا�ض ��ي ع ��ن �إعداد خط ��ة م�شاري ��ع �ضمن
اخلط ��ة التنموية لع ��ام  2012تقدر كلفتها
بـ 538مليار دينار.
�إىل ذلك لفت الناط ��ق الإعالمي ملجل�س ذي
ق ��ار لطي ��ف ثجي ��ل �إىل �إن �إهم ��ال اخلط ��ة

مل�شاري ��ع مهمة يف مرك ��ز حمافظة ذي قار،
م ��ن بينه ��ا �س ��وق الق�صابني ال ��ذي و�صفه
باملتهرئ ،م�شريا �إىل انه بالرغم من �أهمية
ه ��ذا ال�س ��وق ملدين ��ة النا�صري ��ة �إال ان ��ه مل
يدرج �ضمن اخلطة.
وتاب ��ع بالقول� :إن ال�س ��وق �أ�صبح م�صدرا
للتل ��وث ال�صحي والبيئ ��ي ومكبا للنفايات
نتيج ��ة �إهمال ��ه وع ��دم ت�أهيل ��ه �أو �إع ��ادة
بنائ ��ه ،داعي ��ا يف الوقت نف�س ��ه �إىل ت�أهيل
�سوق الهرج وال�ش ��وارع اخلدمية املحاذية
ل�ش ��ارع النب ��ي �إبراهي ��م ،وا�صف ��ا منظرها
باملقزز الذي ال يتنا�سب مع طبيعة ال�شارع
املذكور والذي مت �إن�شا�ؤه وفق املوا�صفات
احلديثة قبل ثالثة �أعوام.
ثجي ��ل ذكر �أن اخلط ��ة اهملت ع ��ددا كبريا
م ��ن م�شاري ��ع الط ��رق اخلدمي ��ة الرابط ��ة
ب�ي�ن الق ��رى ومراك ��ز امل ��دن يف الأق�ضي ��ة
والنواحي.
ويف معر� ��ض رده عل ��ى اعرتا�ض ��ات
الأع�ضاء قال املعاون الفني لرئي�س جمل�س
ذي ق ��ار عب ��د احل�س�ي�ن هادي هج ��ر :هناك
�آالف الط ��رق الرابطة للق ��رى ما زالت غري
معب ��دة ولتلبي ��ة جمي ��ع الطلب ��ات يف ه ��ذا
املجال نحت ��اج �إىل ثالث ��ة ترليونات دينار
لتعبيدها.
و�أ�ش ��ار �إىل �أن مواجهة عدد م ��ن امل�شاريع
العرتا�ض ��ات ع�شائرية ما زالت حتول دون
تنفيذه ��ا ،ومن بني تل ��ك امل�شاريع حمطات
م ��اء وت�أهي ��ل ط ��رق وم�شاري ��ع خدمي ��ة
�أخرى.
فيم ��ا لف ��ت �أع�ض ��اء �آخ ��رون �إىل حرم ��ان
املناط ��ق الت ��ي ال يوج ��د له ��ا متثي ��ل يف
املجال� ��س البلدي ��ة م ��ن م�شاري ��ع اخلط ��ة،
م�ؤكدين تنفيذ عدد م ��ن امل�شاريع احليوية
يف املناط ��ق التي يقطنها بع�ض امل�س�ؤولني
وحرمان مناطق �أكرث حرمانا منها.
و�إزاء ذل ��ك �أعرب رئي� ��س جمل�س حمافظة
ذي قار عن خ�شيته م ��ن ا�ستخدام م�شاريع
اخلطة لتحقي ��ق �أغرا�ض ومنافع انتخابية
ع�ب�ر تخ�صي�صها ملناطق نف ��وذ ومنا�صري
امل�س�ؤول.

