
لقــد عــودتـنــا امــانـــة بغــداد
علـى مـدى الـسـنني املــاضيـة
ان تسـتنفـر كل آليـاتهـا بعـد
كـل زخـــــــــة مـــــطـــــــــر النـقـــــــــاذ
املنــاطق الــشعـبيـــة التـي تفـتقــر الــى
خـــدمــــات مجـــاري مـيـــاه االمــطـــار أو
املـيـــاه الــثقــيلـــة العـــادة احلـيـــاة الـــى
شـــــوارعهــــا وازقــتهــــا وحـــــاراتهــــا لـكـي
يـستـطيع املــواطن الـذهـاب الـى مقـر
عمـله والطـالب الـى مـدرسته وتـسيـر
احليــاة بــشكل طـبيـعي دون اخلــوض

يف األطيان واملياه اآلسنة.
اال ان امــــانـتـنــــا الـيــــوم تغــط يف نــــوم
عــمـــيق لــم يــــــوقــــظهــــــا مـــنه دعــــــاوى
واسـتنجـاد ادارات املـدارس وصـرخـات
املـواطنني وتوسالت اجملالـس البلدية
ولم تـأبه لـذلك بل اتـخذت شـعار )دع
االمــــــــــور جتــــــــــري
وشـــــأنهـــــا( حــتـــــى
امــتـــــزجــت مــيـــــاه
االمطـار مع املـياه
اآلسـنـــة وطفحـت
اجملـــاري لـتــصـبح
خلــطـــــة عجـيـبــــة
تـــــــــزكـــم األنـــــــــوف
وتـــشـمـئــــز مــنهــــا
النفـوس وتعـشش
فــيهــــا الـعجــــائـب
والـغــــــــــرائــــب مــــن
اجلــراثـيـم القــاتلــة واآلفــات املـمـيـتــة
والــروائح الكــريهـة الـتي يـسـتنـشقهـا
األطفــــال والـكـبــــار عـنـــــد كل صـبــــاح
ومــــســـــاء مـكـــــرهــني علـــــى ذلـك وهــم
يـنـتـظـــرون الفـــرج مـن هـــذه الـــدائـــرة
العـريقة لتبعـد عنهم شر هـذه البلية
الـتـي تـتــرتـب علـيهــا نـتـــائج وخـيـمــة
رمبا متتد اوصالهـا الى املناطق التي
انعمت عليـها االمانـة بخدمـاتها دون
غـيـــرهـــا ألسـبــــاب معـــروفـــة وغـــايـــات

ملفوفة.
وعـلى األمانـة ان تخرج من شـرنقتها
وحمالتهـا االستـعراضـية يف الـشوارع
الـــرئيـســة ملـــدينــة بغــداد كــالــسعــدون
واجلــادريـــة وبعـض الــشـــوارع العــامــة
وصــــبـغ وغـــــــسـل ارصـفــــــــــة الــكــــــــــرادة
الشرقية وانـشاء النافورات واحلدائق
الـتـي لــم يحـن وقــتهــــا والـتـي تـكــــون
عـرضــة للتخـريـب والسـرقـة بعـد يـوم
أو أكـثر من اجنـازها ولم يـجنوا مـنها
ســــــوى تــبــــــديــــــد املــــــال وهـــــــدر جهــــــد

العاملني فيها.
صحـــيح ان هــــــذه احلــمـالت تعـكـــــس
الـــــــوجه  الــنــــــاصـع لألمــــــانــــــة امــــــام
املسـؤولني اجلـدد الـذين لم تـتح لهم
الفـــــرصـــــة للـــــدخـــــول الـــــى املـنـــــاطق
الشعبية كمدينة الصدر والزعفرانية
والـعــبــيـــــــدي واالمــني والـكــمـــــــالــيـــــــة
والــشعلــة وغيــرهــا مـن املنــاطق الـتي
تعـكـــس الـــــوجه اآلخـــــر لهـــــا.. وعلــــى
االمـانة ان تـعرف انهـا جاءت خلـدمة

املواطن وليس إلرضاء املسؤول.
ولـذلك نـدعو أمـانتـنا الـى ان تشـحذ
هــمــم العــــــاملــني فــيهـــــا وتــــســتــنفـــــر
طـاقـاتهـا وآليـاتهـا وخـاصـة الـسيـارات
احلـــوضيــة إلنقــاذ هـــذه املنــاطـق من
اإلهـمال الـذي تعـانيه مـن زخة مـطر
بــــســيــطــــــة افقــــــدتهـــــا كـل مقـــــومـــــات
اخلدمـة وعطلت الكثيـر من األعمال
فيهـا بعـد ان احــالتهـا الـى املقــاولني
غـيـــر الفـنـيـني والـبعـيـــديـن عـن هـــذا
االخـــتــــصــــــــاص أو تــــــشــكـــيـل جلــــــــان
بـــــالــتــنــــســـيق مـع اجلهــــــات الفــنــيـــــة
املعـــطلـــــة يف العـــــديـــــد مــن الـــــوزارات
كـالـصنـاعـة واالسكـان والـزراعـة حلل
هــذه االزمــة الـتي بـــاتت تــشكل عـبئــاً
ثقيالً علـى كـاهل املـواطن وتخلـيصه
مــن خـــطــــــرٍ يهـــــدد حــيــــــاة األطفـــــال
والـكبــار علــى حــدٍ ســواء.. وان تـتخــذ
االجـراءات الالزمــة ملثل هـذه احلـالـة
أو اكــبــــــر مـــنهــــــا وخــــــاصــــــة ان فــــصل
الــشتـاء يف بـدايـته واملفـاجـأت كـثيـرة
فعلـى االمـانـة ان حتـسب لـذلك الف

حساب كما كان ديدنها .
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واسط / جبار بجاي
اســـتـعــــــــرض رئـــيــــــس مـجـلــــــس
محافـظة واسـط السـيد جـاسم
محـمــــد رضــــا بعــض اجلــــوانـب
املهـمـــة يف احملـــافـظـــة وخملــتلف
اجملــــــــاالت  وطــــــــالـــب اجلـــمـــيـع
بــتفعـيل الـــدور الـــرقـــابـي علـــى
املـــــــــــال الـعـــــــــــام يف وقــــت وصـف
اخللل يف األداء الـوظـيفي بـانه
خلل يف الـوطـنيـة ونـقص كـبيـر
فـيها وشـدد على ضـرورة تنفـيذ
مـشــاريع الـبـنــاء واإلعـمــار وفق
املـــــــواصـفـــــــات املــــطـلـــــــوبـــــــة مـع
الضــرورة القصـوى يف استـثمـار
املـبــالغ اخملـصـصــة لإلعـمــار يف

محلها الصحيح .
وحـمل رئيس مجلس احملـافظة
)شـــــركــــــة صقــــــر اللــبــنـــــانــيـــــة(
مـــســــؤولـيـــــة الفــــشل  يف نــصـب
وتـشغيل  )16( مـولداً كهـربائـياً
يف احملـــــــافــــظـــــــة  تــــضـــيـف مـــــــا
مقــــــداره )24( مـــيغــــــاواط الــــــى
الـشـبكـــة الكهــربـــائيــة فـيمــا لــو

أدخلت اخلدمة  .
وقــال يف مــؤمتـــر صحفـي عقــد
يف مقـــــر اجمللـــس أن الـــشــــركــــة
أخفـقت يف إجنــاز هــذا املـشــروع
الــذي كــان ميـكن أن يــؤدي إلــى
حتــسـني مـلحـــوظ يف الــطـــاقـــة
الـكهــربــائـيـــة اجملهــزة ملــواطـنـي

واسط . 
مـضـيفـــاً  أن تـلك املـــولـــدات لـم
تـــــشــتـغل حــتـــــــى اآلن وأثــبــتــت
عجــزهـــا يف منــاطق أخـــرى من
العـــراق كـــالــنجف والـــديـــوانـيـــة
وكــــــــانـــت رديـــئــــــــة دون أن يـــبـــني

االسباب التي حتدث عنها.
وكـانت )شـركة صقـر اللبـنانـية(
قـد تعـاقــدت مع وزارة الكهـربـاء
لـتنـفيـذ هـذا املـشـروع وبـاشـرت
أعمـالهـا مبحــافظــة واسط  يف
آب املـاضـي لنـصب )16( مـولـدا
مـــوزعـــة يف مــــوقعـني إحـــدهـمـــا
شمـال املــدينـة واآلخــر جنـوبهـا
يحتــوي كل مــوقع علــى ثمــاني
مولدات  وبـطاقة إنتـاجية تبلغ
)واحـد( ميغـا واط ونـصف لكل

مولدة  . 
وتــشهــد مـــدينـــة الكــوت حـــاليــا
انقطـا عات متـواصلة يف الـتيار
الـكهـــربـــائـي تــصل إلـــى خـمــس
ســــاعــــات لـالنقــطــــاع الــــواحــــد
مقـابل سـاعـة واحــدة للكهـربـاء
األمر الـذي ولّد استيـاء شديداً
بني املــواطـنني يف الــوقت الــذي
تـــضــــــــاعفــت أجـــــــور املـــــــولـــــــدات
األهـلــيـــــــة وبـلـغــت أربـعـــــــة آالف
دينـار لالمـبيـر الـواحـد ، بــوقت
للتـشغـيل من اخلـامـسـة مـسـاء

حتى الثانية عشرة ليال ..
وقـــال: هنــالك خـطـــة طمــوحــة
يـــنهــــض بهـــــــا اجمللــــس لــــــدعــم
مـــشــــاريع الـبـنــــاء واإلعـمــــار يف

التشديد عىل  اعتامد املواصفات العاملية يف تنفيذ املشاريع 
ماليني الدوالرات .

وقال السيد جاسم محمد رضا
رئيس مجـلس محافـظة واسط
أن هناك دراسـات أولية  ملـشروع
الــطــــريـق القــــوسـي  يف الـكــــوت
)اخلـط السـريع خـارج املـدينـة(
وهـــــو مــــشـــــروع كــبــيـــــر وعــمالق
يتـضـمن إنـشــاء طــريق لـلمــرور
الـــســـــريع يــــربــط احملــــافــظــــات
اجلـنــوبـيــة الـبـصـــرة،  العـمــارة،
النـاصـريـة،  مـع الطــريق العـام
كـوت ــ بغـداد دون املـرور مبـدينـة
الكـوت  من خالل إنـشاء جـسور
وتقـاطعـات  وممـرات للـسيـارات
القــادمــة مـن تـلك احملــافـظــات
للـتخفـيف مـن الــزخـم املــروري
واالخـتـنـــاقـــات الـتـي تــشهـــدهـــا
مـــــديــنـــــة الـكـــــوت جـــــراء مـــــرور
املـركبـات القـادمـة واملتجهـة من
والـــى تلك احملــافـظــات خــاصــة
الـشـاحنـات الكـبيـرة التـي تنقل
الـبضــائع من املـوانـئ يف جنـوب
العراق مشيرا إلى أن املباحثات
مــسـتـمـــرة للـــوصـــول إلـــى آلـيـــة
الدراج هـذا املشـروع العمالق يف
خـــطـــط األعــمـــــــار للـــــســنــــــوات

املقبلة.
وكـــان مــصـــدر يف وزارة األعـمـــار
واإلسكــان قـــد أعلـن  احلـصــول
علــــــى مــبـلغ تـــــسعــــــة ماليــني و
)789( ألفــــاً و )350( دوالراً مـن
تخــصـيــصــــات اجمللـــس األعلـــى
لألعــمـــــار  لــتــنفــيـــــذ مـــشـــــاريع
الـطـرق واجلـســور يف محـافـظـة

واسط . 
وقــال ان املـبلغ ســوف يــستـثمــر
لتـنفيـذ )14( مـشـروعــا للطـرق
واجلــســـور يف احملـــافـظـــة العـــام
احلــــــــــالــــي تــــتــــــــــوزع يف ثـالثــــــــــة
اجتـــاهـــات هـي أعـمـــال صـيـــانـــة
الـــطـــــرق،  صــيـــــانـــــة اجلــــســـــور،
إنشاء طـرق جديدة مـشيرا إلى
أن أعمـال صيانة الـطرق تشمل
)95( كم مـن الطـرق اخلـارجيـة
بــكـلـفــــــــة  خـــمــــــســــــــة مـاليـــني و
)254500( دوالر .  و إنــــــــــشـــــــــــــاء
)47( كـم مـن الـطــرق اجلــديــدة
معـظـمهــا طـــرق ريفـيــة بـكلفــة
أربــعــــــــــــــــة مــاليــــــني و) 323850(
دوالراً فــيــمـــــــا  ســيــتــم إجـــــــراء
الـصيـانـة جلسـري شيخ العـائم
وجـــــســـــــر الــــصـــــــويـــــــرة بـكـلـفـــــــة
)211000(  دوالر  وكالهما على

نهر دجلة .
وطــــــــــــالــــب رئــــيـــــــــس مـجـلـــــــــس
احملــافظـة اجلمـيع بتـفعيل دور
الرقابـة على املال العام والعمل
علـــى  تكـثـيف رقــابــة الـضـمـيــر
خــاصــة بــالنــسبــة للعــامـلني يف
تـنفيــذ تلك األعمــال واملشـاريع
وعــــدم االجنــــرار وراء املــطـــــامع

املادية التي ال تغني أحدا .  

مــشـتــركــة لالشــراف علــى تـلك
املـــــــشـــــــــاريـع وتـــــــشــكـــيـل دائـــــــــرة
لـلــــمـهــــنــــــــــــدس املـقــــيــــم يف كـل

مشروع.
وقــال  : لـن نــدع مــا حـصل مـن
تـلكــؤ وســوء الـتـنفـيــذ يف العــام

املاضي  أن يحصل هذه املرة .
وكـــانت غــالـبيــة املـشــاريع الـتي
نفــــذت خالل األعــــوام الــثالثــــة
املــــاضـيــــة تفــتقــــد إلــــى ابـــســط

الشروط والضوابط الفنية . 
ووجهـت الــــسلــطـــــة احمللـيــــة يف
املــــديـنــــة ومـجلـــس احملــــافــظــــة
العـام املـاضـي انتقـادات شـديـدة
لقسم مـن الشركات التي أخلت
يف املــــواصفــــات الفـنـيــــة فـيـمــــا
أدرجـــــت ثــالث شـــــــــــــــركـــــــــــــــات يف
القــائمـة الـســوداء للـسـبب ذاته
وتقرر منعها من احلصول على

املقاوالت  . 
وقــال رئيـس مجلـس احملــافظـة
أن  اخلـلل يف األداء الــــوظــيفـي
وغـــض الــنـــظــــــر عــن احلــــــاالت
الـــــسـلـــبـــيـــــــة ميـــثـل نـقــــصـــــــاً يف
الــــــوطــنــيــــــة، ولــن نـــتهـــــــاون مع
املقـــــاول أو صـــــاحــب الــــشـــــركـــــة
وحتـى املهنـدس املقيـم فيمـا لو

وجدنا خلال يف التنفيذ .
وأشار إلـى أن املبـالغ اخملصـصة
للمحافـظة البد أن تـستثمر يف
محـلهــــا الـــصحـيـح بعـيــــدا عـن
الهـدر واإلســراف غيــر املبـرر يف
إشارة منه إلى محـاربة  الفساد
املالي  الـذي صار يكلف الـدولة

التخـطيـط والتعـاون اإلمنــائي
مـــــوضحــــا أن املـبـلغ حـــــدد وفق
الـكــثــــــافــــــة الـــــسـكــــــانــيــــــة لــكل

محافظة.
وتـابع: هـذا املبلغ حـدد لتنفـيذ
مــشــــاريع عـمـــرانـيـــة وخـــدمـيـــة
وتــــــربــــــويـــــــة يف أربع وزارات هــي
)البلـديـات والـصحــة والتــربيـة
ووزارة التعلـيم العـالي والـبحث

العلمي( .
وقــال أن تخـصـيـصــات املــشــروع
وزعت بــواقع ) 22( مليــار دينـار
لـتنـفيــذ املـشــاريع الـصـحيــة يف
احملــافظـة و )ثمـانيــة( مليـارات
ملــشـــاريع الـتــربـيــة ومـثلهــا إلــى
جامعة واسط وخمسة مليارات
بـواقع ثالثة للمعهد التقني يف
الــصـــــويـــــرة  واثـنــني  للـمـعهـــــد
الـــتـقـــنـــي يف الــكــــــــوت  . و )22(
مليـار لـدوائـر البلـديـات وتسعـة

مليارات للماء واجملاري . 
واشـــــار إلـــــى إن الـــــدوائـــــر الــتــي
خـصـصـت لهـــا املـبــــالغ ملـــزمـــة
بـتنـفيـــذ جمـيع املـشــاريع الـتي
تقـــدمـت بهـــا قـبـل نهـــايـــة عـــام

. 2006
وأقـــرت جلنـــة تنـسـيق املـشــاريع
املــشتــركــة يف محــافـظــة واسـط
جملـة من  الضـوابط اجلـديدة
لـتــنفـيــــذ األعـمــــال ومـــشـــــاريع
إعـادة البنـى الـتحتيـة الـتي من
املقرر تنفيذها العام احلالي يف
احملــــافــظــــة  خملـتـلف الــــدوائــــر
والــوزارات . منهـا تـشـكيل جلـان

)198( ألــفــــــــــــــــــاً و )566(  دوالراً
وبلــــــديــــــة الـكـــــــوت لهـــــــا ثالثــــــة
ماليـــني و )385( ألفــــــاً و )750(
دوالراً والــبـــــريـــــد واالتـــصـــــاالت
وتخــصـيــصــــاتهــــا )595( ألفـــاً و

)795( دوالراً . 
وبني أن انـطالق الـعمل يف هـذه
املـشــاريع بـــدأ فعال  وقــال البــد
أن تنـتهـي جمـيع املـشــاريع قـبل
نهــايــة عــام 2006 مـضـيفــا إنهــا
ســتـــــوفـــــر فـــــرص عــمل كــثــيـــــرة
للعاطلـني من أبناء احملـافظة .

واستطرد : جميع هذه املشاريع
وهنـاك مـشـاريع أخــرى غيـرهـا
ســتـــنفـــــــذ مــن قــبـل مقـــــــاولــني
محلـيني وشــركــات مـتخـصـصــة
يف تـــنفــيــــــذ مــــشــــــاريع الــبــنــــــاء
واإلعمــار من محـافـظـة واسـط

حصرا.
وقال أن جلانـاً عديدة  ألفت يف
عــمـــــوم االقـــضــيـــــة والــنـــــواحــي
لـتـحلـيـل العــطـــاءات وملـتــــابعـــة

تنفيذ تلك املشاريع .
ويف جـــــانــب آخـــــر قـــــال أن وزارة
التخـطيـط والتعـاون اإلمنــائي
خــصــصـت مـن جــــانــبهــــا مـبـلغ
)54( مليـار دينار عـراقي  أي ما
يعادل 36 ملـيون دوالر  لتـنفيذ
مــشــــاريع أخــــرى يف محـــافــظـــة
واســـــــــط خــالل عــــــــــــــــام  2006 .
واضــاف أن هــذا املـبلغ خـصـص
للـمحافـظة وفق مـشروع تنـمية
األقــــــالــيــم الــــــذي تــبــنـــته وزارة

احلـــــصـــــــــى مـــن قـــبـل اجملـلــــــس
الـبلــدي يف بــدرة الــذي يـتـمـتع
بـــصالحـيــــاتـه وفقــــاً لـلقــــانــــون
مـــشـيــــرا إلــــى أن هــــذه املـبـــــالغ

تستثمر يف القضاء 
و كــــــــــشـف رئـــــيــــــــــس مـجـلــــــــــس
احملـافـظـة جــاسم مـحمـد رضـا
عن أن  احملــافـظــة قــد حـصـلت
علــى تخصـيصـات مـاليــة بلغت
)90( مليـون دوالر أي ما يـعادل
)135( ملــيــــــار ديــنــــــار عــــــراقــي
ضـمن مـشــروع تنـميـة األقـالـيم
ومجلـس إعمـار واسـط لتـنفيـذ
عـدد من املـشـاريـع اخملتلفـة  يف

أنحاء متفرقة من احملافظة.
وتــــوزع هــــذه املـبـــــالغ بـــــواقع 54
ملـيـــون دوالر أي مــــا يعـــادل 81
مليار دينار جمللس األعمار و54
ملـيـــار ديـنـــار أي مــــا يعـــادل 36
مليون دوالر لتنمية األقاليم .

واوضح ان مـــبلـغ )54( ملــيـــــون
دوالر   أي مــــا يعــــادل81 ملـيـــار
ديـــنــــــــار  خــــصــــص  لـــتـــنـفـــيــــــــذ
)209( مـــــــشـــــــــاريـع مـخـــتـلـفـــــــــة
األغـــراض مـــوزعـــة علـــى عـمـــوم
مـــــدن احملـــــافــظـــــة  تـتـــــوزع بـني
مـــشــــاريع الــطــــرق لهــــا تـــسعــــة
مـاليـــني و)789( ألـفــــــــاً و )350(
دوالراً ومــــــــــــــشــــــــــــــــــاريــع املــــــــــــــــــاء
وتخـصيـصــاتهــا )14( مليـونـاً و
)779( ألــفــــــــــــــــــاً و )414(  دوالراً
والـتـــــربـيـــــة )12( ملـيـــــون دوالر
واجملـاري لهـا ثمـانيــة ماليني و
)759( ألــفــــــــــــــــــاً و )443(  دوالراً
والبلديـات لها خمسة ماليني و

احملــافـظــة  وحتقـيق الــسيــولــة
املـــــاديــــــة الالزمـــــة لـــــدعـــم تلـك
املـــشــــاريع مــن خالل اسـتــيفــــاء
نسـب معينـة مـن املشــاريع التي
تنفـذها الـشركـات يف احملافـظة
ومنـها شركة آسـيا سيل للهاتف

النقال .
وكـان اجمللس قـد اصدر يف وقت
سـابق من الـشهـر احلـالي قـرارا
منع مبــوجبه هـذه الـشـركــة من
العمل يف احملافظـة ما لم تعط
نسبة  10 % من إيـراداتها لدعم
صـنـــدوق مــشــــاريع األعـمـــار يف

احملافظة 
وبــني أن  عــــــائــــــدات  الــتــبــــــادل
الـــتجـــــاري عــبـــــر مـــنفـــــذ بـــــدرة
احلــــدودي وزعـت بـنـــسـبــــة %65
للمجـالس البلديـة يف األقضية
والـــنــــــــواحـــي  و 35% ألغــــــــراض
إنــســـانـيـــة ومــســـاعـــدة العـــوائل
الفقيـرة. إال انه قـال أن جبـايـة
رســـوم العـبـــور لألشخــاص  بـني
كـل مـــن الـعــــــــراق وإيــــــــران  مـــن
صالحية مجلس الوزراء وليس
من صالحـية مجلس احملـافظة

.
ويف وقت سـابق أعلـن مصـدر يف
محـــافــظـــة واســط عـن شـمـــول
)30( ألف عـائلة مبشـروع شبكة
احلـمــايــة االجـتـمــاعـيــة لــدعـم
العــوائل الـتي تـعيـش دون خـط

الفقر . 
وقال لـ )املـدى(   تلقينـا إشعاراً
مــــن وزارة الـعــــمـل والــــــــشــــــــــؤون
االجـتمـــاعيــة  يقــضي بــشمــول
ثالثــني ألف عـــــائلــــة مبـــشــــروع
شـبكــة احلـمــايــة االجـتـمــاعـيــة
اخملـصـص لــدعم العــوائل الـتي

تعيش دون خط الفقر .
ويــشمل  املـشـروع العـوائل الـتي
حتــصـل علـــى رواتـب الـــرعـــايـــة
االجـتـمــــاعـيــــة مـن احملــــافــظــــة
والــعــــــــــــــــاطــلــــــني عــــــن الــعــــــمــل
والــــــسـجـــنــــــــاء الــــــســـيــــــــاســـيـــني
واملهجــرين واملهـاجـريـن ممن ال
يـتقـاضـون رواتـب من أيــة جهـة

أخرى .
ويقــدر عــدد العــوائل العـــراقيــة
التي هـي دون خط الفقر بنحو
20 % فــيــمـــــــا تــتـــــــراوح نـــــســبـــــــة
العــاطلني عن الـعمل من عـامـة
الـشـعب العـراقـي بني 30 % ـــ 40

. %
ويــتـــــرواح عــــــدد العــــــوائل الــتــي
حتــصل علـــى معـــونـــات ورواتـب
الــــــرعــــــايــــــة االجــتــمــــــاعــيــــــة يف
محــافـظــة واسـط بـني ثـمــانـيــة
إلــــى عـــشــــرة آالف عـــــائلــــة مـن
املعـــوزيـن واملـتـعففـني وفـــاقـــدي
األبــــويـن واملــصــــابـني بــــالـــشـلل

الرباعي .
ونوه ايـضا إلى أن هنـاك رسوماً
أخــــــرى تفــــــرض علــــــى مقــــــالع

بغداد /املدى
يف قــــرارٍ مـتــــوقـع اعلـن قــــاضـي
احملكمـة اجلنـائيــة العليـا رزكـار
محمـد أمني استقـالته لـظروف
خــــــــــــاصــــــــــــة بـه أوالً ولـــــــــشــــــــــــدة
االنتقـادات املوجهـة الى طـريقة
إدارته حملاكـمة القرن ثـانياً وقد
تضـاربـت آراء البغــداديني حـول
مـسـار جلـسـات محــاكمـة صـدام
واعـــوانه ملـــرحلــة مـــا بعــد رزكــار
وآمــالهم وتـوقعــاتهم ملــا ستـؤول
الـيـه تلـك احملــــاكـمــــة. )املــــدى(
اســـتــــطـلـعـــت عــــــــدداً مـــن اآلراء

واعدت هذا االستطالع.
شكراً رزكار

حتــــــــــدث أوالً قـــــصـــي كــــــــــاظـــم/
مـوظف قـائالً ان القـاضي رزكـار
ادى مــــــــــا عـلـــيـه مـــن تــــــــــرســـيـخ
جلـــســــات احملــــاكـمــــة وتـخفــيف
التشنج النفسي والعصبي لدى
العراقيـني كذلك امـتصاص ردة
فـعل صــــدام واعـــــوانه الـــســبعــــة
كـــونهـم ميـثلـــون امـــام القـضـــاء
داخـل قفــــص االتهـــــــام بعــــــد ان
كـــانـــوا يـحكـمــــون العــــراق بقـــوة
وغــــطــــــــرســــــــة مـــن قــــصــــــــورهـــم
الــرئـــاسيــة مـعبـــراً عن اعـتقــاده

بعد استقالة رزكار محمد أمني ..

مواطنو بغداد يأملون قاضياً  ينصف مشاعرهم ويقتص من صدام وأعوانه 
اجللــــســــــات اتفـق العــــــراقــيــــــون
علـــيهــــــا وهــي عــــــدم االهــتــمــــــام
مبشاعر االسـر العراقية املبتالة
بــظلـم الـنـظـــام الــســـابق والـتـي
كـــــانــت تــــــأمل انـــصــــــافهـــــا ولـــــو
بــاميــاءات مـن القــاضـي تــسكـت
الـتـطـــاول املــسـتـمـــر مـن صـــدام
وبـرزان عـليهـم، غيــر ان البـعض
يــــــــرى اجلــــــــانـــب املــــــشــــــــرق مـــن
احملــاكمــة فـيقــول عالء هــاشم/
مهـنـــدس: تـــوقعـت ان يــسـتقـيل
القــــاضـي رزكــــار واتــــوقع ايــضــــاً
نقل احملــاكمـة خــارج البالد، انـا
ال اهتم بهـذه االمور املهم .. انه
بـرغـم جمــرة النـار املـسـتعـرة يف
قلـــوبنـــا من الــسنــوات العجــاف
الـتـي عـــشـنــــاهــــا حتـت ســطــــوة
صــــــــــــدام وازالمـه وســــيــــــــــــاســــتـه
املقــبحـــــة لــكل جــمــيل اال انــنـــــا
نــراهـم الـيــوم يف قفـص االتهــام
وينـادى علـيهم بــاملتهـمني فهـذا
ذل مـــــــا بعــــــده ذل ولــتـــــســتــمــــــر
احملــاكمـة أليـام واشهــر وسنـوات
يـــــــذل فــيـهـــــــا صـــــــدام واعـــــــوانـه
اجملـرمــون يف كل يــوم وكمـا قـال
االمـام علـي )ع( )من طلب الـعز

بباطلٍ أورثه اهلل ذالً بحق(.

لــكل حــــــاكــم ظــــــالــم، والـــبعـــض
اآلخـر له رأي ثـان كمـا عبـر عنه
ميثـاق الربيعي/ طـالب جامعي
قـــــــائالً: اعـــتقـــــــد ان شفــــــافــيــــــة
القــــاضـي رزكــــار ولــــدت ضغــطــــاً
سـيـــاسـيـــاً وشعـبـيـــاً علــيه فقـــدم
اســتـقـــــــالــتـه وهـــــــذا االمـــــــر )أي
الـــشفـــافـيـــة( مــطلـــوب جـــداً يف
الـتحـــول مـن مجـتـمع شـمـــولـي
مغـلق الــــــــى دميقـــــــراطــي، ولـــــــو
سيــست احملـــاكمـــة وادين صــدام
حتـــت الــــضـغـــــــوط الـــــشـعـــبـــيـــــــة
والسياسية فسيكون هذا مؤشراً
سلـبـيـــاً علـــى القـضـــاء العــراقـي
املــســتقل مــسـتقـبالً، اعـتقـــد ان
احملكـمة لـو استـمرت )بـشفافـية
رزكــار( ومع أي قــاض كــان فهــذا
أفـضل رغم ان االدعـاء العــام لم
يلب الـطمــوح ولم يحـرج صـدام
واركان نـظامه بـاالدلة القـاطعة

التي تدينهم .
املتهمون ...

بـــــــالـــــــرغــم مــن ان الـعـــــــراقــيــني
اعــتــبــــــروا جلــــســـــات احملـــــاكــمـــــة
الــــســـــــابقــــــة نـــصــــــراً لـلحــــــريــــــة
والـدميقراطية وانـدحاراً للظلم
والقـــســــوة يف وقـت واحــــد اال ان
هـنــــاك حـلقــــة مـفقــــودة طــــوال

كـفـــــــــــاكــــم أملـــــــــــاً لــــنـــــــــــا بـــــــــــاســــم
الدميقراطية.

االستمرار على النهج
السابق

البعض يـرى ان محاكمـة صدام
هي محـاكمـة اسـتثنـائيـة نـابعـة
من ارادة الــشعب ورغـبته، وهـذه
الـرغبـة تـتفق علـى ادانـة صـدام
بـجـــــــــرائـــمـه وايـقـــــــــاع اقـــــــســـــــــى
العقـــوبـــات علـيه لــيكـــون عـبـــرة

لـلعـــراقـيـني يف طــــريقــــة تعــــامل
الـقــــــــاضـــي مـع اجملــــــــرم صــــــــدام
واعــــوانه مـن دون االهـتـمــــام ملــــا
سـيقــولـه اإلعالم العــاملـي عـنهــا
وليــس التـصــرف بـــالعكــس كمــا
كـــــان يف اجللـــســــات الـــســـــابقــــة،
صـدام اضـطهـدنـا بــدكتـاتــوريته
ونـــريـــد مـن يـــأخــــذ حقـنـــا مــنه
والــيـــــوم نـــضــــطهـــــد ايـــضـــــاً الن
شفــــافـيــــة احملـكـمــــة تــــشفـع له،
اقــــول بلـــســــان كـل العــــراقـيـني..

بـــــارتـكـــــاب اكــبـــــر جـــــرميـــــة وهــي
تــــــدمــيــــــر اإلنـــــســـــــان العــــــراقــي
وحتـــويله الــى انـســان مــسحــوق

جتره الويالت يف كل وقت .
ويـــؤيـــد سجـــاد نـــاظـم/ كـــاسـب/
كالم مــؤيــد ويـضـيف: لـن نهـتـم
لـــــوســـــائل اإلعـالم العـــــاملــيـــــة ان
وصفت احملــاكمـة بـ )الـشفــافيـة
والنـزاهة( أو بـ)عـدم احليـادية(،
املهـم ان حتمل جلسـات احملكمة
القـــادمـــة يف طـيــــاتهـــا انـصـــافـــاً

صـــــــرامـــــــة وشـــــــدة بـــــــاالمـكـــــــان
التعـامـل بهمـا دون اخلــروج عن

السياقات القانونية .
واضـــاف: نـــريـــد قـــاضـيـــاً يــضع
حــداً لتلـك التـصـرفـات ويـشعـر
املتهمني بان سلطـة القانون قد
طـــالتـهم وان الــدوائــر البـــد من

ان تدور على الظاملني .
مشاعر مصادرة .

اتهــم العــــديــــد مــن العــــراقـيـني
القـاضـي السـابق بعــدم االنتبـاه
الــى مــشــاعــرهـم كــون املـتهـمـني
مــســـؤولـني بــشـكل مـبـــاشـــر عـن
قـتل وتـشـريـد عــوائلـهم إضـافـة
الـى جــرائم ال حـصــر لهـا اثـرت
علــى حـيـــاتهـم وال يــزال اثــرهــا

باقياً الى اليوم.
يقـــول مـــؤيـــد محـمـــد/ كـــاسـب:
مـطلـبي الـــوحيــد واعـتقــد بــانه
مــــطـلـــب كـل الـعـــــــراقـــيـــني بـــــــان
يحـافظ القـاضي اجلـديـد علـى
مشاعرنـا كعراقيني مضطهدين
مـن صـــدام طـــوال فـتــــرة حكـمه
وان يعامله كـمجرم هو واعوانه،
وآمل ان تكــون احملــاكمــة اجــراء
روتيـنيــاً يتـم يف نهــايـته جتــرمي
صدام وزمـرته بافعـالهم وإذا لم
يـثـبــت علــيه دلــيل فـــانــــا اتهــمه

بــان احملــاكـمــة سـتــسـتـمـــر علــى
نفس املنوال من جانب املتهمني
ولــن يـغــيـــــــروا لـهـجــتـهــم الــتــي
اعتـادوا عـليهـا طـوال اجللـسـات
الــســـابقـــة حـتـــى ان جـــاء قـــاضٍ
أشـد حـزمـاً، وقــال اخيـرا: اشكـر
القــاضـي رزكــار واتــطلع بـــشغف
الـــــــى خـلـــيـفـــتـه واتـــــســـــــاءل هـل
سيصمـد امام الـضغوط القـوية

ام سيستقيل ايضاً؟
شدة وحزم

الـشدة واحلزم يف إدارة احملـاكمة
مــــن قــــبـل الـقــــــــــــاضــــي الــــــــــــذي
سـيـخلف رزكــار هـمــا الــصفـتــان
اللــتـــــان متــنـــــا هــمــــــا اغلــب مــن
استـطلعنـا آراءهم، يقـول سمـير
عـــطــــــا/ مــــــدرس: نــتــمــنــــــى مــن
القــاضي اجلـديـد ابـداء الـشـدة
يف تعــامله مـع املتهـمني جـميعـا
وبـاألخص صدام وبرزان كونهما
قـــــاطعـــــا اجللـــســــات الـــســـــابقــــة
للــمحــــاكـمــــة بـكلـمــــات بــــذيـئــــة
افقــــدتهــــا االحـتــــرام واصــبحـت
شـــبـه مــــــســــــــرحـــيــــــــة مـع بــــــــرود
مــصــطــنع مــن القــــاضـي رزكــــار
واعتقـد ان هذا ال يـدخل ضمن
الـــشفـــافـيــــة والعـــدل، فــــالعـــدل
واحقــــاق احلق يحـتـــاجـــان الـــى

بغداد/طالب املاس الياس 
أعـلن وزيــر التــربيــة الــدكتــور عبــد الفالح
حسن السوداني  عن خطة الوزارة لتطوير
تــدريـس مـــادة اللغــة العـــربيــة يف مجــاالت

القطاع التربوي .
وقــــال الــــدكـتــــور الـــســــودانـي لـ )املــــدى( أن
االهـتمـام بــاللغـة العــربيــة ينـدرج يف إطـار
خطـة الـوزارة التـي تسعـى من خاللهـا إلـى
إعـــداد جـيل يـــؤمـن بـلغــــة القــــرآن ويعـــرف
تفاصيـلها والتـي جتد فيهـا أهميـة تربـوية
واجتمـاعية قصـوى  فقد أعد املعـهد خطة
مــتكــــاملـــة لـتــطـــويــــر كفــــاءة العــــاملـني يف
مجــال تــدريــس اللغــة العـــربيــة والـسالمــة

وزير الرتبية :اجراءات ملنع  استخدام الرضب والعقاب اجلسدي يف املدارس 
أوقات سابقة.

ومـن جهــة أخــرى أكــد الــدكتــور الـســوداني
علــــى  أن الــــوزارة مــــا زالـت مـتـــــوقفــــة عـن
إصـــــدار أوامـــــر الـــتعــيـــني لغـــــرض دراســـــة
الــشــواغــر يف املــدارس بــاحملــافـظــات كــافــة
ـــــة وانــتـــظـــــار مـــــا ســتـــــسفـــــر عــنـه العـــملــي
الــسـيـــاسـيـــة يف انـتخــــاب حكـــومـــة تـــأخـــذ
املـسؤولـية لـ )4( أعـوام مقبلـة ، وأن الوزارة
لــديهــا بــرامج مــستـقبـليــة واسعــة لـتعـيني
خــريجـي الـكلـيــات واملعــاهــد ممـن تـنـطـبق
علـيه الـضــوابـط الـتـي أعـــدتهــا الــوزارة يف

وقت سابق .
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لـن تـــســمح لـكــــائـن مـن يـكــــون مبـمــــارســــة
ضغــــوط نفــسـيـــة وجــســـديــــة علــــى طلـبـــة
املـــدارس وستـتخــذ إجــراءات محــددة بحق
ــــــة مـــن يحــــــاول طــمـــــس أو إلغـــــــاء الهــــــوي
الـتـــربـــويـــة ودور املـعلـم واملـــدرس يف إعـــداد
ــــــــى الـــنـهــــــــوض ــــــــد قــــــــادر عـل جـــيـل جــــــــدي
مبـســؤولـيــاته مـن دون ممــارســات خــاطـئــة
الهـدف منهـا تشـويه صـورة املعلم واملـدرس
داخل أروقـــة املـــدارس يف الـــدراســـة مـــؤكـــدا
ـــــــاء واملـعـلـــمـــني ـــــس اآلب ـــــــى دور مـجـــــــال عـل
واملـؤسـســات التـربـويـة يف تعـميق اجلــوانب
اإلنـســانيــة والتـربـويـة مبـا يعـطي املـدرسـة
العراقية خصائص متميزة عرفت عنها يف
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الـطلبــة حيـث أن استخـدام الـوســائل غيـر
التـربويـة يف املدارس يـؤثر سلـبا علـى وعي
وإدراك الـــتالمــيـــــذ ولــن يـحقـق الفـــــائـــــدة
التربوية والعلمية التي نتوخاها يف إعداد
ــــــة ــــــاتـه الـعـلــمــي طــــــالــب يـعــي مـــــســــــؤولــي
واالجـتـمــــاعـيــــة وأن الــــوزارة تــــؤكـــــد علــــى
اسـتخــدام الــشفــافـيــة واملــرونــة والـتعــامل
بـإنـســانيـة مع معـظم الـطلبــة والطــالبـات
مبـــا يــــدمي العالقـــة الـتـــربـــويـــة املـتـبـــادلـــة
ويجعلها أكثـر إنسانـية وفائـدة يف االرتقاء
بــاملــستــوى العلـمي وحتـفيــز الـطـلبــة علــى
التفوق ومتابعة الدروس بشكل منتظم .

وأشــار الـــدكتــور الـســـوداني إلــى أن الــوزارة

ـ ـ ـ ـ

اللغـويـة فـضالً عـن تطـويـر كفـاءة مـديـري
املدارس غير املشاركني يف دورات سابقة .

وأضــاف أن الــوزارة أعـــدت بحــوثــاً خــاصــة
بالـلحن وأثره يف لغـة اخملاطبـات الرسـمية
وكـــذلك  تـطــويــر وتــأهـيل كفــاءة مــديــري
األقـــســــام والعــــاملــني يف مجــــال الــثقــــافــــة
واإلعالم يف الـوزارة . مـشيـرا إلـى أن املعهـد
قـــــام بــتقـــــومي األســئلـــــة االمــتحـــــانــيـــــة يف
املــــديــــريــــات العــــامــــة للـتــــربـيــــة يف جـمــيع
احملـــافـظـــات . مـن جـــانـب آخـــر شـــدد وزيـــر
الـتــربـيــة الــدكـتــور الــســودانـي علــى إدارات
املـدارس  بعـدم استخـدام الضـرب والعقـاب
اجلسدي يف مـدارسهم مبا يؤثـر يف نفسية

يف واسط


