
 يف احلدث احمللي4
LOCAL EVENTS

الــسيـاســة املعجـونـة بـاالزمـات أصـبحت
القــاسـم املــشـتــرك جلـمــيع العــراقـيـني،
صـغيرهم وكبـيرهم، مثقـفهم وجاهلهم،
لـــــدرجـــــة حـــــاول الــبعــض مـعهـــــا ربــط
مستويـات الطاقة الكهربـائية باألحداث
الــسـيــاسـيــة وتــطــورهــا، وعــدهــا احــد

مؤشرات الوضع السياسي واجتاهاته.
ســائـق التــاكــسي الــسبـعيـني الــذي هــدته الــسنــوات
العجـاف، وحفـرت رحلـة الـزمـان الـصعب اخـاديـدهـا
علـى وجهه اجابني بـسرعة دون ان ميـنح نفسه وقتًا
لـلتفـكيــر، عنـدمـا سـألـته عن رأيـه بتحـسـن الطـاقـة

الكهربائية هذه األيام قائالً: " لعبة سياسية".
ادهـشتني اجـابته املقتضـبة، واحتـرمت صمـته، فقد
اكتفـى بـتلك الـكلمـتني، وكـأنه وضـع احلصـان امـام
العـربة متـاماً، مـخالـفًا بـذلك بعض الـسيـاسيني يف
بلــدنــا الــذيـن يخـطـئــون غــالـبــًا يف وضع احلـصــان
مبكــانه الـصـحيح، مبــا ابقـى، ويـبقي عـربـة الــشعب

تنتظر حصان احلكومة الذي طال انتظاره .
"حكـمــة" ذلـك العــراقـي الـكهل الـبــسـيـط الـبلـيغــة
رسـمـت أكـثــر مـن عالمــة اسـتـفهــام، حــول طـبـيعــة
الـعالقـــة بـني الـكهـــربـــاء والــسـيـــاســـة وعـن أسـبـــاب
وافـرازات واهـداف حتــسنهــا، هل جــاء ذلك مبحـض
الصـدفـة، وبعيـدًا عن أي هـدف سيـاسي؟! أو بـسبب
تقلـيـص االســتهالك بــاعـتــدال حــرارة اجلــو، ام ان
ــــاء وهـي واحــــدة مـن اعــمق االزمــــات الـتـي الـكهــــرب
اغــرقت املـواطـنني بـأزمـات اخـرى، ارادت أو اريـد لهـا
ان تـرمـي بطـوق النجـاة للحكـومـة املنـتهيـة واليتهـا
لتـؤكد قدرتهـا على االمساك بقـوة، بعقدة االزمات ،
وحلهـا يف الـوقت القـاتل، متـامـاً، مبـا ميهـد الطـريق
العادة ثقة الشارع املهزوزة باحلكومة السابقة جراء
االزمـــات املعـــروفـــة أو بـــوزراء وسـيـــاسـيــني معـيـنـني
وميــنـحهـــــا فـــــرصـــــة
ــــســنـــــوات اخــــــرى، لل

االربع القادمة!
ام ان "الــكـهــــــــربــــــــاء"
ارادت مبـبادرتهـا هذه
التي "اضاءت" ليالي
العـراقيني بـالبهـجة،
ـــيـــــــــًا ان حتـــــــــرج فـعـل
بعـض املسـؤولني عن
االزمــــــــات االخــــــــرى،
ويف مقــدمتـهم ازمــة
احملروقات التي ربط
بعــض الــسـيـــاسـيـني
واملـــــــســــــــــؤولـــني رفـع
أسعــارهــا "مبعــاجلــة
االزمـــة " وإذا بلهـيـب
االسعــار يــأتـي بـنـتـيجــة معــاكــســة، لـتــزداد الــشحــة
ولـتـمـتــدد طــوابـيــر االنـتـظــار يف محـطــات الــوقــود
لتصـبح أشبه بـاملتـاهة ال تـبقي أي امل للـمسـؤولني

عنها باستعادة ثقة الشعب!
وهل هي لعبة سياسية حقاً؟!

الــطــــريف يف االمـــر ، ان الــسـيـــاسـيـني مـــازالـــوا يف
نقـاشــاتهم احلــاميـة ويف شـروطهـم التـعجيـزيـة ويف
تعـنـت هــذا الــطــرف أو ذاك حـــول شكـل احلكــومــة
املـقبلـة ولـونهــا واسمهــا وعنـوانهـا واجتـاهـاتهـا وهل
تكــون حكـومـة اسـتحقــاق ام حكـومـة وفــاق، يف وقت
يــريــدهــا العــراقـيــون فـيـه ان تكــون حكــومــة واحــدة

وطنية وحكومة انقاذ.. وحكومة بال ازمات.
ويف حني تكـاد امواج  اخلالفات واملناقـشات العقيمة
تقلـب قارب الـسيـاسيني وهـو يقـترب مـن املرفـأ مرة،
ويـبتعـد مـرات ويــذهب بعـض الــسيـاسـيني الـى حـد
االســتهــــانــــة بــــذكــــاء العــــراقـيـني ســــواء مــن خالل
الـتصـريحـات التـي تبتعـد عن املـواقف، أو من خالل
القـرارات الغامـضة أو مـزدوجة االجتـاه، فان الـذكاء
العــراقي لـم يكـتف بــاملــواقـف املبــاشــرة لـالستــدالل
علـــى االجتـــاهـــات الــسـيـــاسـيـــة، لـكــنه ومــن خالل
الفـطنــة التـي تضـيء  اعمـاق الـشخـصيـة العــراقيـة
اصـبح يــدرك اجتــاهــات األحــداث ويـحللهــا ويتــوقع
انعكــاســاتهــا قـبل الــسيــاسيـني أنفـسـهم ممــا يــؤكــد
حقيقـة ان ايــة لعبــة سيــاسيــة لم تعــد تنـطلي علـى
العـراقـيني وعلـى الـسيــاسيـني ان يحتـكمـوا للـواقع،
ويـراهنوا عـلى املصـالح الوطـنية العلـيا.. ويتـوحدوا
مــواقف وافعــاالً، ويجـنحــوا بـسـفيـنتـهم الــى مــرفــأ
ـــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق قــــــــــــــــبـــــل فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات األوان. االت
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العربة .. واحلصان .. !

مال اهلل فرج 

يوم عراقي
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بغداد/ عبد احلسني الغراوي
قـال أ .د ســامي عبـد املهــدي املظفـر
وزيــــــر الــتـعلــيـــم العــــــالــي والـــبحــث
العلـمـي لـ)املـــدى( ان سـتـــراتـيجـيـــة
الـــــوزارة هــي الــنهـــــوض بـــــالــتـعلــيــم
العــالي النه يــشكل مفــصال حيـويـا
ومهــمـــــا يف خـلق قـــــاعــــــدة علــمــيـــــة
واسعــــة يف مخـتـلف الــتخــصــصــــات
العـلمية لكي يكـون لها دور فاعل يف

حركة احلياة واجملتمع. 
واضــــاف: مـن هـنــــا وجــــدت الــــوزارة
ضــــــرورة الــتـــــــوسع يف اجلـــــــامعــــــات
الـعـــــــراقـــيـــــــة وقـــــــد مت اســـتـحـــــــداث
جــامـعتـني  يف محــافــظتـي ميـســان
واملثنى تتمتعان باستقاللية علمية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي لـ)املدى(:

سرتاتيجيتنا  استحداث جامعات عراقية جديدة واالبتعاد عن تسييسها
الـصراعات يف نظرنـا مؤقتة اما روح
الـعــمـل واالبـــــــداع والـعــــطـــــــاء فـهــي

قاعدة احلياة االساسية.
ورداً علــــــى ســــــؤال لـ)املــــــدى( حــــــول
قـانـون اخلـدمـة اجلــامعيــة املتـمثل
بزيـادة الرواتب للهـيئات التـدريسية
بـ 75% وامكــانـيــة شـمــول مـنـتــسـبـي
الـوزارة بهذه الـزيادة . اوضح الـسيد
الـــوزيـــر ان القـــانـــون سـيـصـــدر بعـــد
استحصـال موافقـة مجلـس الوزراء
وســيـكــــــون شــــــامـال للــتــــــدريــــســيــني
ومـنتـسـبي الــوزارة لتهـيئــة الظـروف
املـالئمــة لهــذه الـشــريحــة الــواسعــة
من مـنتـسـبي وزارة الـتعلـيم العــالي

والبحث العلمي.

املـــســتقــبل والــتفــــرغ الــــى حـيــــاتهـم
العلمية والدراسية. 

كمـا اكد الـسيد الـوزير ضـرورة ابعاد
احلـرم اجلـامعـي عن التـسيـيس وان
تنـصب كل اجلهـود علـى العلم وروح
االبـداع والتـواصل املعـريف للنـهوض
بــــالـتـعلـيــم العــــالــي نحــــو املـكــــانــــة

العلمية الرصينة واملتقدمة.
علــــى صعـيـــد مـتــصل دعـــا الــسـيـــد
الــوزيــر الــى بـــذل اجلهــود خلــدمــة
الـــــوطــن واالبــتعـــــاد عــن االنـــــانــيـــــة
والــصــــراع وراء املـكــــاسـب وان تـكــــون
لالنـسان استقالليته بالعمل وليس
بـــاالنـتـمـــاءات او الـــوالءات ملـــواكـبـــة
عجلـــة الـتقـــدم وبـنـــاء العـــراق. الن

ومعـنوية. واسـتحداث اقسـام علمية
جــديـــدة يف مخـتلف الـتخـصـصــات
وكــــــذلـك الــتـــــــوسع يف  الــــــدراســــــات

العليا والبعثات الدراسية. 
واوضح ان الــــدراســــة اسـتــــؤنفـت يف
اجلــــامعــــات العـــراقـيـــة كـــافــــة بعـــد
انــتهـــــاء العـــطلــــة الــصــيفـيــــة وقــــد
اتصلت شخصياً بـرؤساء اجلامعات
للـتعرف علـى سيـر الدراسـة. واكدوا
لهــا ان الـعمـليــة الـتعـليـميــة ســارت
وســط اجــــواء دراسـيــــة هــــادئــــة. ويف
ذات السيـاق دعا الطلبـة لالنصراف
الـكلـي الــــى واجـبــــاتهـم الــــدراسـيــــة
واالهـتـمــام بـطلـب العلـم واملعــرفــة.
مـبـيـنـــاً انهـم قـــاعـــدة احلـيـــاة وبـنـــاة

طارق اجلبوري
اكـــــد رئـيـــس مـجلــــس محـــــافــظـــــة
بغــــداد الـــسـيــــد معـني الـكــــاظـمـي
الـثقــة الكــاملــة بــاحلـس الــوطـني
البنـاء شعـبنـا القـادر علــى اخمـاد
أي فـتـنــــة الـتــي يحــــاول االعــــداء
اثـارتها وان هـنالك غـرفة عمـليات
تـــشـكلـت مــن اجمللـــس وتــــشكــيالت
وزارتي الــداخليـة والـدفـاع ملتـابعـة

االمن يف احملافظة.
وقــال رئيـس اجمللـس لـ)املـدى(: ان
الـهــــــــدف مـــن تـفـجـــيــــــــر مــــــــرقــــــــد
االمـــامــني علــي الهـــادي واحلــسـن
العسكري عليهما السالم هو اثارة
الفتـنة بـني افراد الـشعب العـراقي
مـن قـبل عـصــابــة مـتـمــرســـة علــى
الـعــمـلــيـــــــات االجـــــــرامــيـــــــة وكـــــــان
للــمــــــرجعــيـــــة الـــــدور الـكــبــيـــــر يف
امــتــــصـــــــاص غــــضــب املـــــــواطــنــني
وحتـذيـرهـم من الـوقـوع يف بــراثن
هـذه الـفتنـة مـوضحـا ان وفـداً من
اجمللـس قـام بـزيــارة العــوائل الـتي
تـــركـت مــســـاكـنهـــا يف مـنـــاطق ابـي
غـريـب والطـارميـة واملـدائن والـتي
تــسكن حـاليـاً املـدارس والـسـاحـات
الـعــــــــامــــــــة خــــــــوفــــــــا مـــن اعـــمــــــــال
التـكفيــريني االرهــابيــة  وتتـدارس
الــسـبل الـكفـيلـــة بـــاعــــادتهـم الـــى

مناطقهم.
وتـوفير احلمايـة لهم بالتعاون مع
االجهــزة االمـنيــة والـتقــى الــوفــد
عـدداً من اهـالـي الطـارميـة الـذين
اكـــدوا ان جـمــيع العـــراقـيـني سـنـــة
وشـيعــة اخــوة ولـن يـتـمكـن اعــداء
العـــــراق مــن تفـــــريـقهــم وحتقــيق

مآربهم الدنيئة.
واضــاف ان مجلـس احملـافـظـة قـد

رئيس مجلس محافظة بغداد لـ)املدى(:

تم تشكيل غرفة عمليات ملتابعة األمن يف مناطق
بغداد وتدارس تعويض العوائل املنكوبة

ضــيـف وكــيـل وزيـــــــر الـــــــداخـلــيـــــــة
لـشؤون الشرطـة اللواء علي غالب
حـيث مت التـداول بشـأن الوزارة يف
احتـواء االزمــة التـي يعــاني مـنهـا
الشـعب  ويعمـل اجمللس بـالتـعاون
مع الــداخـليــة علــى الـتنـسـيق مع
وجهـاء املنـاطق واعضـاء اجملــالس
احمللـيـــة لـضـمـــان ايجـــاد احللـــول
التـي ترسخ وحدة شعبنـا الوطنية
ويـنبـغي ان نــشيــر الــى ان اجمللـس
قـد نـاقـش مـوضـوع اخـراج االخـوة
العــرب ممن انـتهت مـدة اقـامـتهم
وعـدم اعطـائهم تـراخيص جـديدة
خــاصــة يف ظل الـظــروف االمـنيــة
الـتـي ميـــر بهـــا بلــدنــا ومت تـكلـيف
اللجنـة االمنيـة مبتـابعة املـوضوع
مـع دائــــــــــرة الـهـجــــــــــرة واجلـهــــــــــات

اخملتصة.
ودعـــــا الــــســيـــــد معــني الـكـــــاظــمــي
وسـائل االعالم الى ممـارسة دورها
يف احــتـــــواء هـــــذه االزمـــــة وعـــــودة
الهـــدوء الـــى مـنـــاطـق بغـــداد دون

تضخيم وتهويل االحداث.
مـؤكـداً ضـرورة تكــاتف كل اجلهـود
مـن اجل تـــشكـيـل حكـــومـــة وحـــدة
وطــنــيــــــة واالعالن الـــصــــــريح عــن

البراءة من مثل هذه االعمال. 
وقــــــــال رئـــيــــــس مـجـلــــــس حـقــــــــوق
االنـســان يف اجمللـس الــسيــد نــائل
املــوســوي ان وفــدا مـن اجمللـس زار
مـستـشفــى اليـرمـوك ومـستـشفـى
الـكــــاظـمـيــــة الـتـعلـيـمـي لـتـفقــــد
اجلرحـى واملصـابني ممن طـالتهم
قــــذائف الـتـكفـيـــريـني واشـــار الـــى
مـدى بشـاعة احلـادث حيـث فقدت
بعض االســر معيلهــا مشـدداً علـى

ضرورة تعويض االسر املنكوبة.

السماوة/ عدنان سمير
أحــالـت جلنــة النــزاهــة يف مجلـس محــافـظــة
املثنى 15 ملفاً يـتعلق بالفساد املالي واالداري

لعدد من الدوائر اخلدمية الى القضاء.
اعلــن ذلك لـ)املـــدى( الــسـيـــد احـمـــد مـــرزوك
رئيـس اللجنـة  وقـال ان لـدى اللجنـة اثبـاتـات
تــؤكــد جتــاوز العــاملـني يف تلك الــدوائــر علــى
القـانون. وكـانت اللـجان الـفرعـية قـد حصلت
علــى معلــومــات ووثــائـق من املــوظـفني ودائــرة
الـــرقـــابـــة املـــالـيـــة واملـــواطـنــني تكــشـف حجـم

الفساد والتجاوز على املال العام.
واكـد ان احـد املشـاريع احيل مبـبلغ 70 مليـون

إحالة 15 ملفاً للفساد املايل واالداري اىل القضاء يف املثنى 
واالداريــة وان مــا اشـيع حــول جتــاوزات جلـنــة
النـزاهة من قبل اشخاص تـضررت مصاحلهم
قـرر اجمللس اعـادة تشكـيل كل اللجان العـاملة
يف مجلس احملـافظـة الن اجمللس يعـد سلـطة

رقابية وتفتيشية وفق القانون.
ودعا مـرزوك جميع املـواطنني واملـوظفـني الى
ــــــزاهــــــة مــن خـالل ــــــة الــن الــتـعــــــاون مـع جلــن
املعلـــومـــات والـــوثـــائق الـتـي سـنـتعـــامـل معهـــا
بـسـريـة تـامــة ال يكــشف عن مـصـادرهــا مهمـا
كـانـت االسبـاب وال ميـكن الـقضـاء عـليهـا دون
تـعـــــــاون اجلـــمـــيـع مـع االجـهـــــــزة اخملـــتــــصـــــــة

للنهوض واالرتقاء ببلدنا.
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دينــار وبعــد حـصــول اللـجنــة علــى املعلــومــات
تــبــني ان املـــشــــروع ميـكــن تــنفــيــــذه مبــبـلغ 15
ملـيـــون ديـنـــار ومـن قــبل شـــركـــات عـــاملـيـــة يف
بغــداد.واضـــاف: كمـــا ان هنــاك جهــوداً العــادة
ــــرة ــــار مـفقــــود يف دائ مـــبلـغ 320 ملــيــــون ديــن
اخلــزينـة مـشــدداً علــى ان اللـجنـة ال تـتعــامل
مع املــشـــاريع الـتـي تـنفــذ مـن قـبل املـنـظـمــات
العاملية وقوات مـتعددة اجلنسية حيث ان لهم
طــــرقهـم اخلــــاصــــة رغــم مالحــظــــاتـنــــا علــــى

طريقة التنفيذ واالحالة.
واشــــار الــــى ان الـلجـنــــة ضـمـت عـنــــاصــــر مـن
معـظـم االخـتـصـــاصـــات القـــانـــونـيـــة واملـــالـيـــة
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