
5  يف احلدث احمللي
LOCAL EVENTS

أعلـن رئـيــس جلـنـــة املــشــتقـــات
النفـطيـة يف مجلـس محــافظـة
بغــــــداد عــن تـخفــيـــض حـــصــــــة
العـائلة مـن الغاز الـى اسطـوانة
واحــــــدة يف الــــــشهــــــر بــــــدالً مــن

اسطوانتني وابتداءً من الشهر القادم.
وقـــد عـلل اسـبـــاب ذلـك للــنقــص احلـــاد يف
كمـيات الغاز الـسائل اجملهز الـى بغداد وبرر
اسبـاب االزمة الـى االسبـاب الفنيـة واملالـية
واالمـنـيــــة.. وكلهـــا اسـبـــاب تـــؤشـــر تقـصـيـــر
االجهـزة احلكـوميـة اخملتصـة التـي يتحمل

تبعاتها املواطن دون سواه.
لقد نبه العديد من الكتاب واخملتصني من
خالل )املـدى( ووسائل االعالم االخـرى الى
أهـمـيـــة وضع سـيـــاســـة انـتـــاج للـمــشـتقـــات
الــنفــطـيـــة تــضـع يف رأس مهــــامهـــا تـــاهــيل
وانـتــاج املـصــايف ووحــدات االنـتــاج االخــرى
املــوجـــودة، والعـمل علــى تـطــويــرهــا وبـنــاء
مـصــايف ووحــدات انـتــاج جــديــدة تـتـنــاسـب
والطلب املتزايد على املشتقات النفطية ان
لـم نقل الـتفـكيــر بتـصـديــر الفـائـض مـنهـا

للدول االخرى.
وال يفــوتنـا ان نـشيـر الـى تقـريـر مفــوضيـة
النــزاهــة الــذي صــدر قـبل اشهــر وحــذر من
خـطورة استمـرار سياسـة استيراد املـشتقات

الـــنفـــطــيــــــة النه
خـــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــارة
اقــــتــــــصـــــــــاديــــــــــــة

كبيرة.
ان كـل مقـــومـــات
ــــــــاء وحــــــــدات بـــن
ــــــــاج الـغــــــــاز النـــت
ـــــــــــــــزيــــــــن والــــــبــــــن
ـــــــــشـــــتـقــــــــــــــات وامل
الـــــنــفــــــــطـــــيـــــــــــــــــة
االخـرى متـوفـرة
لـيــس النـنـــا بلــد
نفــطــي فحـــسـب
بـل ملــــــــا منـــتـلــكـه
مــــــن مــالكـــــــــــــــات

هندسـية وفنيـة عاليـة التخصـص سبق لها
ان قــدمت بعـرقهـا وابـداعـاتهـا العـديــد من
املـنجــزات الــشــاخـصـــة يف العـــراق، بل انهــا
سـاهـمت بـبنـاء مـصـايف يف عــدد من الـدول
الــــشقــيقــــة، كـمــــا ان املـنـــطق االقـتــصــــادي
البــسيـط كــان يحـتم علــى احلكـومـة ووزارة
الـــنفـــط بــــشــكل خـــــــاص اتخــــــاذ اجــــــراءات
لـتـطــويــر الــوحــدات االنـتــاجـيــة ملــشـتقــات
الـــنفـــط النهــــــا احلل الـــــسلــيــم النــتــــشـــــال
العـراقـيني مـن معـانـاتـهم يف هـذا اجلــانب،
وتــوفـيــر مـبـــالغ بـــالعـملــة الــصعـبـــة للـبلــد
مـسـتقـبالً اذا مــا جنـحنـــا يف انتــاج كـميــات

تفيض عن احلاجة احمللية..
وبـــدالً مــن ذلك قـــامــت احلكـــومـــة بـــزيـــادة
اسعـار املــشتقـات رضـوخــاً ملطـالـب صنـدوق
النقـد الـدولـي لتـضيف الـى معـانـاتنـا همـاً

اخر يثقل كواهلنا..
ونعتقـد ان علـة اغلـب مسـؤولي الـدولـة هـو
هــــروبهـم مـن عجـــزهـم والــــواقع املـــأســـاوي
ملــؤسـســاتهـم الغــارقــة يف مــستـنقع الفـســاد
ـــــــــشـهـــــم يف  وهـــــم ــــــــــــالـــــي، وعـــــي االداري وامل
تصـريحـاتهـم التي بـرعـوا بهـا دون ان يـدروا
انهـــم بهــــــذا يخـــــدعــــــون انفـــــسهــم قـــبل ان
يتــوهمــوا ولــو للحـظــة انـهم قــد يخــدعــون

الشعب..
لقــد عـمــدت وزارة الـنفـط بـشـكل تــدريجـي
الى تقليص حصـة العائلة من الغاز فبدأت
عـند تـوزيعـها قـسيمـة الغـاز بتـوزيعه حـسب
عـــــدد افــــــراد العــــــائلـــــة ثــم قلـــصــتهـــــا الـــــى
اسطـوانـتني للغـاز مع مـا صـاحـب ذلك من
ارتفـــــاع سعــــرهــــا الــــذي لـم يـنـخفــض عـن
اخلـمــســـة االف ديـنـــار يف احــسـن االحـــوال،
لـتـبــشـــرنـــا حـــالـيـــاً بـتخـصـيـص اسـطـــوانـــة
واحدة شهـرياً.. وال نـدري فرمبـا سترحـمنا
وزارة الـــنفـــط مـــــســـتقـــبالً بـــــــالعــــــودة الــــــى
)الـبرمـيز( مـادامت ستـضاعف حـصتنـا من
الـنفــط االبيـض يف الـصـيف ورمبــا سـنعــود
الستخـدام احلـطب يف الـشتــاء.... ومبـارك

لنا نفطنا الذي نسبح يف بركته؟!!.
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اسطوانة غاز واحدة
لكل عائلة بدالً من ثالث

طارق اجلبوري

يف صلب املوضوع

وبدالً من ذلك
قامت احلكومة

بزيادة اسعار
املشتقات رضوخاً
ملطالب صندوق

النقد الدولي
لتضيف الى

معاناتنا هماً اخر
يثقل كواهلنا..
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السماوة/عدنان سمير

أعلـن املــســـؤولـــون يف محـــافـظـــة املـثـنـــى عـن
تـنفـيـــذ عـــدد مـن املــشـــاريع الــسـتـــراتـيجـيـــة
واخلـدميـة خالل الـشهـور املـنصـرمـة بعـد ان
رصــــــدت لهـــــا األمـــــوال واعـــــدت الـــــدراســـــات
واخملـططات، مما اشـاع االمل والتفاؤل لدى
النــاس الــذين عــانــوا ولم يــزالــوا مـن نقـص
شــديـــد يف العــديــد مـن اجلــوانـب الـتـي لهــا

عالقة بجوهر حياتهم.
غيـر ان تلـك املشـاريع بـقيت علـى الـورق ولم
يــتلـمـــس مــنهــــا املــــواطـن شـيـئــــاً علــــى أرض

الواقع.
)املـــدى( أرتـــأت اللقـــاء مع محـــافـظ املـثـنـــى
الـسيـد محمـد علـي احلسـانـي للتحـاور معه
حـــــول عـــــدد مــن الــتــــســـــاؤالت حــــــول بعـــض
املــشـــاريع ومـنهــا مــشـــروع مجــاري الــسـمــاوة

حيث قال:-
مـشــروع مجــاري مـــدينــة الــسمــاوة رصــد له
مبلـغ )100مليار( دينار ضمن مـيزانية العام
املـاضي وقـد جـدد العقـد مع شـركـة كـونكـورد
لـتـجهـيــــزنــــا مبـــســتلــــزمــــات املـــشــــروع الـتـي
تتـضـمن املـضخــات واالنـــابيـب وغيــرهـــا من
املــــــواد الالزمــــــة ونحــن االن نــنــتـــظــــــر أعالن
املـنــاقـصــة حـيـث تـتــولــى املــديــريـــة العــامــة

عبــر ابنــاء محــافـظـتي الــديــوانيــة
ونــيــنـــــوى عــن ســـــرورهـــم الغـــــامـــــر
بـتــشكـيل هـيـئــات رئــاســة الـبــرملــان
واجلمهوريـة والوزراء ، بعـد الوالدة
العـسيرة لتلك الهـيئات التي دامت
اربـعـــــــة اشـهـــــــر مــن اعـالن نــتـــــــائـج

االنتخابات.
ـــــــــــــدى( الـــــتــقـــــت بــعـــــــــــــدد مـــــن )امل
املــواطنـيني يف الـديــوانيـة وسـجلت
لهــم احــــــاديــث عــبــــــروا فـــيهــــــا عــن
مــــشـــــاعـــــرهــم بــتــــشـكــيـل اول ثالث
هيئات رئاسية  دستورية ، ومنوا ان
تتواصـل افراحهم بتشـكيل حكومة
عـراقيــة وطنيـة بـأسـرع وقـت، حيث
قال املـواطن علي حسـام / كاسب /
ان تـــشـكـيـل الهـيـئــــات الــــرئــــاسـيــــة
الثالث يـؤكـد ان االيـام االخيـرة قـد
شهـدت مــرحلـة تـأريـخيـة ووطـنيـة
سـاهم بـرسمهــا جميع الـسيـاسيني
يف الـبلــد خـصــوصــا الــذين قــدمــوا
الـــتـــنـــــــازالت مـــن اجـل ان تــــــســـيـــــــر
الـعمـليــة الــسيــاسيــة بـصــورة جــادة
وســـريعـــة ، وانهــاء مــشـكلـــة الفــراغ
ـــــــــــــــواقــع ـــــــــــــــذي ازم  ال االمــــــنــــــي ال
االقـتصــادي واالجتمـاعـي يف البلـد
بـشـكل غيـر مـسبـوق بـسـبب تـدهـور
الــوضع االمـنـي ، ونــأمل ان تــشهــد
االيـــام القـــادمـــة تـــشكـيـل حكـــومـــة
وحــدة وطنيـة تلم الـشمل العـراقي
وتنهض بشعب الرافدين الشجاع.
اما الـسيد نـاظم عبيـد / موظف /
فقـــال : اخـيـــراًُ اكـــد الــسـيـــاسـيـــون
ووممــثـلـــــــو الـــــشـعــب املــنــتـخــبـــــــون
حــــــــــرصـهـــم عـلــــــــــى اعــــــــــادة االمـــن
واالســتقــــرار واخلــــدمـــــات للــبالد ،
فـكم هـي جمـيلــة حلـظــات االعالن
الـــــرســمــيـــــة  لــتــــشـكــيـل الهــيــئـــــات
الـرئــاسيـة يف غـضــون اربع سـاعـات
بعـد سجـاالت وحـوارت  دامـت اكثـر
من اربعــة اشهـر ، يف احلـقيقــة كنـا
نتمنـى ان تشكل الهيئات الـرئاسية
منــذ وقت طــويل وليـس االن ولـكن
اخلـيــر مبــا اخـتــاره اهلل ، ونـطــالـب
اخـــوتـنـــا الــسـيـــاسـني بـــاالســـراع يف
تـــشكـيـل احلكــومــة مـن اجل اعــادة
هيبة واحترام العراق بلداً وشعباً.

واوضح احــمـــــــد هــمـــيل / طـــــــالــب
جـامعي /: لقـد سـئمنـا من تـأجيل
جلـسات البـرملان و تـشكيل الهـيئات
الــــرئــــاسـيــــة الــثالث ، لـكـنـنــــا االن
اصـبحـنـــا اكـثـــر تفـــاؤالً مبــسـتقـبل
العــــــراق بعــــــد تــــشـكــيـل الهــيــئــــــات
الـرئاسـية الـثالث ، ونطمـح ان نرى
حـكــــومــــة جــــديــــدة وواعـيــــة تـتـبــــى
حتــسني اخلــدمــات واألمن و اعــادة
العـــراق الــــى حجـمـه احلقــيقـي يف

العاملني العربي والعاملي.
قــــــاســـم هلــــــول / مـعلــم / : نـــــــأمل
بـوالدة الـهيئـات الـرئـاسيـة ان تـولـد
مـعـهـــــــا الـــبــــــســـمـــــــة واآلخـــــــاء بـــني
الـعـــــــراقــيــني كـــــــافـــــــة خــــصـــــــوصـــــــاً
سيــاسيـيهم الــذين كــانت بـسمـتهم
واضحــــة يف اجللـــســــة الـبــــرملــــانـيــــة
ونتـمنـاهـا ان تكـون حـقيقــة وليـس
متـثــيالً، فهـــذه الـبــسـمـــة هـي الـتـي
ســتعـيــــد الفــــرح والـــســــرور لـــشعـب
العــــــراق الــــــذي عــــــانــــــى االحـــتالل
والـظلـم والقـتل والـتهجـيــر طــوال
الــــســنــــــوات الـــثالث املــنـــصــــــرمــــــة ،
مـضـيفــاً من الــواجـب علــى ممثـلي
الــــــشعــب واملــنـــتخــبــني لـلهــيــئــــــات
الـــــرئـــــاســيــــــة ان يعــملـــــوا مــن اجل
العـراق واهله عليهم ترك مصالهم
احلـزبيـة والـشخـصيـة  وخالفـاتهم
خلف ظهــورهم من اجـل الضحـايـا
االبــــــريــــــاء واطفــــــال العــــــراق ، الن
الـعراق يـريد مـنهم العمـل يداً بـيد
ان كانـوا حريصني علـى اعادته الى
وضـعـه الــــــطــــبــــيـعــــي يف مـخــــتـلـف

اجملاالت واالصعدة.

ـ ـ

ـ ـ

وضــرورة أن تكـون القـوات املـسلحـة
تابعة للحـكومة، كانت امللمح األول
لـــشكـل احلكـــومـــة املقــبل ، بعـــد أن
ظلـت احلكــومــة الـســابقــة تتـشـبث
مبحـاربة اإلرهـاب دون أن حتدده أو
جتــد له تعــريفــا ليـختلـط احلــابل
بــالنـابل إلــى أن وصلنـا إلـى نـقطـة
كادت أن تكـون الالعودة لوال جلسة
الــبـــــرملـــــان األخــيـــــرة الــتــي وضعــت
الـــنقــــــاط فــــــوق احلــــــروف وثــبــتــت
القـدم العراقيـة على أرض يـابسة .
أمتنـــى أن تكـــون احلكــومــة املقـبلــة
مبـــــســتــــــوى الـــطــمــــــوح وأن تـكــــــون
مـــوحـــدة علـــى الــصعـيـــد الـــوطـنـي
وتـــسـيــــر وفـق محــــددات الــــدسـتــــور
بعـيـــداً عـن الـــوالءات املـتـضـــاربـــة  ،
فلـقد عـشنـا جميـعاً جتـربة وجـدنا
فـيهـــا أن مـن يــسـتقـــر فـــوق كـــرسـي
املــســـؤولـيــــة يف حكـــومـــة قـــريـبـــة أو
بعيدة املـدى يتحول إلـى أزمة بحد
ذاته  وتــذهب كل األحالم املـرتـبطـة
مبـــا ميكـن أن يفـعله أدراج الـــريح ،
ليس املهم بالنسبة لنا اآلن أسم أو
شـكـل مــن ســيـقـــــــود الــبـالد ونـحــن
نـعيــش كل هــذا الــدمــار واخلــراب ،
وإمنـــــــا نحــتــــــاج إلــــــى مــن يـــــشعــــــر
مبعـانــاتنـا وميـضـي بنــا نحــو الغـد
بـعــيـــــــداً عــن أهـــــــوائـه وتــــطـلـعـــــــاتـه

الشخصية.
وتقـــول املـــواطـنـــة فـــاديــــة محـمـــود
)مدرسة( : أعتقد أن االتفاق الذي
حـصل كـان أمــراً متــوجب احلـدوث
يف املـرحلـة الـراهنـة ألن الـوازع كـان
هنـا أمــا مصيـر العـراق أو مصلحـة
هــذه القــوى أو تلـك . إنه يــوم رائع
يجـــب أن نحــتـفل فــيـه كلــنــــــا مــن
الــشمــال إلـــى اجلنــوب ، وأنــا علــى
ثقــة مـن أنـنـــا مقـبلـــون علـــى نقلــة
نـوعيـة تكـون فيهـا جميع املـؤشرات
لـصالـح الشعب الـذي عانـى طويالً
مـن شتــى املـصـــاعب والـتحــديــات ،
ومـــادامـت لغـــة االقـتـتـــال قـــد خف
شـررهـا فـمن احملـتم أن لغــة العقل

هي التي ستنتصر يف النهاية.

احلقـيقية يف بـدء صفحة جـديدة
بـــــدأت تــنــمـــــو يف ذهــنــيــــــة القـــــادة
السياسيني وأن الستار على األيام

السود بدأ يسدل شيئا فشيء.
ويقول الطـبيب ماهـر حمدون: ان
أمر حتـديد أسمـاء من سيتـصدى
للـمـنــــاصـب الــــرئــــاسـيــــة مـن قــبل
البـرملـان هـو مجــرد خطـوة أولـى ،
فنحـن بالكـاد أمام الـبدء بتـشكيل
حكومـة أعلن املالـكي أنها تـستلزم
مـنـه ثالثـني يــــومــــأ دون أن تـكــــون
لـــديـنـــا الـتـصــــورات الكـــافـيـــة عـن
شكـلها  أو مـا ستـعلنه من بـرنامج
، خــصــــوصــــاً وأنهــــا وعلــــى خالف
احلــكـــــــــومـــتـــني الـــــــســـــــــابـقـــتـــني "
االنـتقـــاليــة واملـــؤقتـــة " ستـسـتمــر
ألربعــة أعــوام مقـبلــة وهــذا يعـنـي
ضــــرورة أن تـكــــون احلـكــــومــــة ذات
شخــصـيــــة قــــويــــة وحــــازمــــة لـكـي
تـتـصــدى للـمـشــاكل والـصعــوبــات
اجلـمــة الـتـي تـنـتـظــرهــا ، وفـيـمــا
يـخـــــص تـــنـحـــي اجلـعـفــــــــري عـــن
الترشح لـرئاسـة الوزراء ومـا أفرزه
ذلك مـن تسـارع يف وتيـرة الـعمليـة
الــسـيـــاسـيـــة أجـــد أن كلـمــــة شكـــر
واحــــدة قلـيلـــة بـحق هـــذا الــــرجل
ألنه أخـتــــار بــــشجــــاعــــة وحـكـمــــة
فـائقتني مصلحة الـوطن وفضلها
علــــــى مـــصـلحـــته الــــــشخـــصــيــــــة
واحلــــــزبــيــــــة، فقــــــد كــــــان بــــــوسـعه
االسـتمــرار يف قــراره إلــى الـنهــايــة
كـونه يـرأس حـزبـاً ضـمن القـائمـة
الــتــي حتــظـــــى بـــــأكــبـــــر عـــــدد مــن
املقــاعـــد داخل الـبــرملــان ، وأمتـنــى
من بـاقـي الشخـصيـات الـسيـاسيـة
األخــرى أن تـسـتقـبل هــذا الــدرس
الــسـيــاسـي بـكل وعـي وأدراك ، وأن
تـقـــــــرر هــي أيــــضـــــــا الــتـخـلــي عــن
مــواقفهــا املتــزمتـة خـدمــةً ألبنـاء

هذا الوطن ومستقبله.
أمــا شــامـل عبـــد الكــرمي )كـــاسب(
فـيقــول: مـــا اعلـنه رئـيــس الــوزراء
اجلـديـد ) جـواد املـالـكي (  يف أول
ظهور رسمي له  بدمج امليليشيات
املـــــسـلـحـــــــة ضـــمـــن قـــــــوات األمـــن

واكد احملـامي باسم أحـمد: على ان
املـــرحلـــة حـــاسـمـــة سـيـصـبح فـيهـــا
الــــشــــــارع العـــــراقــي أمــــــام محـــطـــــة
جديـدة ستنقله إلـى ما يـصبو إليه
مـن اســتقــــرار  وبـنــــاء ، فــــالـــــوضع
الـــراهـن يــسـجل أســـوء الـلحــظـــات
وأصعبها على اإلطالق ألنه يعيش
يف ظل وجــود قــوات أجـنـبـيـــة علــى
أرضه ، والــتجـــاذبـــات الـــسـيـــاسـيـــة
العقـيـمـــة كـــانـت علـــى أشـــدهـــا مع
تــــــــردي شـــبـه تــــــــام يف اخلــــــــدمــــــــات
وانفالت غـيـــر مــسـبـــوق يف األمـن ،
كل هـذه األمـور تـسـببـت يف إحبـاط
املــواطـن وفقــدانـه األمل يف إيجــاد
احللـــول بــشـــأنهـــا ، وبـــات الـتـصـــور
األكـــيـــــــــد لـــــــــديـه أن كـل الـــــــــوعـــــــــود
املعـسـولـة والـتصـريحـات املـطمـئنـة
الــتــي يــــســمـعهـــــا مــن املــــســـــؤولــني
والـسـاســة عبـر وســائل اإلعـالم هي
مجــرد خــدع يــريــد بهــا أصحــابهــا
احلـصـــول علــى غــايـــات شخـصـيــة
وذلــك عـلـــــــــى حـــــــســـــــــاب الـــــــــوطـــن
ومــسـتقـبله ، ومــا أفـــرزته الــوقـــائع
خالل الفتـرة املـاضيـة عـززت الثقـة
لـدى املـواطـن مبثل هكـذا أمـر، ومـا
على احلكـومة املقبلـة أن تفعله هو

إثبات عكس ذلك(.
وقـال املـواطن حـسني غـامن ) تـاجـر
( : )أن بــرنــامـج احلكــومـــة املقـبلــة
ســيـكــــــون األســــــاس يف أي حتــــســن
يـــطـــــــرأ علــــــى املــــــشهـــــــد العــــــراقــي
فاملشكلـة لم تعد تتعلق باجلعفري
أو غيــره من املـرشحـني لتــولي هـذا
املنـصب أو ذاك يف احلكومـة ، وإمنا
بالـطريقـة والكيفيـة التي ستـعالج
بهــا أوضــاع الـبالد والقــرارات الـتي
يــتــــــوجــب تــبــنـــيهــــــا . فــــــاالحـــتالل
يـتـــطلـب قــــراراً عــــراقـيــــا بــــرحـيـله
حسب تـصريـحات البـيت األبيض ،
واإلرهـــــاب مـــــرتــبــط كـــــذلـك مبــثل
هكــذا قــرار ألن تـبــريــر وجــوده هــو
بقاء االحـتالل إضافـة إلى املـسائل
األخـــرى العـــالقــة ، لــذا فــاملـــرحلــة
تـتــطلـب رجال قـــويـــا يـــديـــر األمـــور
بحــنكـــة ودرايـــة وأجـــد أن الـــرغـبـــة

واســتقــــرار الــبلــــد امـنـيــــاً ، تــــأخــــر
تـشـكيل الهـيئـات الـرئـاسيــة الثالث
اتعبتـنا نفسياً ولم نـستطع الراحة
حتى يوم الوالدة العسيرة االخيره،
نـسأل اهلل ان يسهل والدة احلـكومة
مــثـل سهـــــولـــــة تــــشـكــيـل الهــيــئـــــات

الرئاسية امس. واهلل املوفق.
وعـبـــر أهـــالـي مـــديـنـــة املـــوصل عـن
تــرحيـبهـم الكـبيــر بــانفــراج األزمــة
الــسـيــاسـيـــة ، بعــد  إقــرار الـبــرملــان
العــــراقــي للـمـنــــاصـب الــــرئــــاسـيــــة
الـــثالث، وكــــــذلـك بـــــــإعالن رئــيــــس
الــــوزراء اجلــــديــــد الــــدكـتــــور جــــواد
املــالكـي البـــدء بتــشكـيل احلكــومــة
العراقيـة الدائمـة ، وعدوا ماحتقق
نهايـة ملأزق هـدد بكوارث كـان ميكن

لها أن متزق البالد.
ومع بـقعة الـضوء هـذه التي الحت
يف طـــريق املــسـتقـبل العــراقـي فــان
البعـض من املـواطنني شـددوا علـى
أن  حتـديـات كـبيـرة مــازالت قــائمـة
وهــي حتــتـــــــاج إلـــــــى إرادة إجــمـــــــاع
وطنـيني بعيـداً عن مـحاصـصات ال

تبقي وال تذر .  
وقــــــال املهــنـــــدس ســـــالــم حتــــســني:
انعقــاد البــرملــان العــراقي اجلــديــد
ومــــا حـمـله مـن أخـبــــار ســــارة إلــــى
العــــراقـيـني بــــاخـتـيــــار قــــادة جــــدد
للبالد ، جاء يف مرحلة دقيقة جدا
يف تــــاريخـنــــا املعـــاصـــر، سـيـمـــا وأن
الـنــاس انـتـظـــروا ثالثــة أعــوام مـن
الفـــــوضــــــى ، وأربعــــــة أشهـــــر مــنـــــذ
االنـــتخــــــابــــــات حــبـــــســت خـاللهــــــا
األنفاس مع السلسلة الطويلة من
األزمـــات الـتـي كـــادت أن تـفجــــر كل
شـيء ، ويف كل مــرة كــانـت تتـلقفهــا
بعــض وســــائل األعـالم وتخــــرجهـــا
وفقاً لتصـوراتها املريـضة لتعلن أن
أبنــاء الـشـعب الــواحــد مقـبلــون أو
دخلــوا بــالـفعل يف حـــرب أهلـيــة !؟
أملـنــــا يف أن تـــسـتـلهـم احلـكــــومــــة
املـقــبـلـــــــة دروسـهـــــــا مــن املـــــــرحـلـــــــة
الـــــســـــــابقــــــة ، وأن تــــضع املــــــواطــن
العـــراقـي نــصـب عـيـنـيهــــا ألنه مـن

يضحي أوالً وأخيراً ( .

هـيفـــاء نـــوري / مــــوظفــــة / تقـــول
فــــــرحـــــــة االتفـــــــاق علــــــى تـــــشـكـــيل
الهيئـات الرئـاسية الـثالث نتمنـاها
ان تــدوم ، مـن اجل ان نــرى عــراقــاً
واحـــــداً مــــســـتقـــــراً يـــنعــم بـــــاالمــن
واالمـــــــان، وعـلـــــــى جــمــيـع الـقـــــــادة
السيـاسيني اجلدد السعي من اجل
هــــذه الفــــرحــــة ان كــــانــــوا يحـبــــون
العــــراق ويــــريــــدون االسـتـمــــرار يف

قيادته.
وقـــــــال علــي كــــــرمي /فــنــــــان/: االن
العملية الـسياسيـة اصبحت بشكل
كـامل بيـد رجـال الـسيـاسـة  بعـد ان
خـرجت مـن العقبـات الـتي عــرقلت
تـشـكيل الهـيئـات الـرئـاسيــة الثالث
واضــاف: علــى الــسيـــاسيـني البــدء
بــــصـفـحـــــــة جـــــــديـــــــدة مــن الـعــمـل
الـسياسي اجلماعي من اجل وحدة
واســتقــــرار العـــراق الـــذي يـنـتــظـــر

منهم الكثير.
ســـامـــر حـــامــــد / مهـنــــدس/: بعـــد
تـشـكيل الهـيئـات الـرئـاسيــة الثالث
بــات مـن الـضــروري الــسعـي اجلــاد
من اجل تـشكـيل احلكـومـة وتـوزيع
املــنـــــاصــب الـــــوزاريـــــة ونــتــمــنـــــى ان
التــطــــول فـتــــرة تــــوزيـع احلقــــائـب
الـــوزاريـــة ، الن كل يـــوم  يف العـــراق
اصــبح بـــسـنــــة وكل يــــوم يهــــدر مـن
وقتنا سـوف يؤخرنـا عن التقدم يف

بناء عراقنا احلبيب.
املـــواطـنـــة ام احـمـــد / ربـــة بـيـت  /
تقــــــول :  فقـــــدنــــــا االمل مبــمــثلــي
الشـعب يف البـرملـان بعـد خالفـاتهم
الــطـــــويلـــــة واملـــــريـــــرة الـتـي جتـــــرع
مـــرارتهـــا الــشعـب بقــســـوة ولكـنهـم
اليـوم اعــادوا لنـا الـثقـة بــأتفـاقـهم
والبـسمة الـتي كانت علـى وجوههم
افــــــرحــتــنــــــا ونــتــمــنــــــى ان تـــــشــكل
احلكـــومـــة وتـــأخــــذ علـــى عـــاتـقهـــا
مهـمــــة اســتعــــادة الـــــوضع االمـنـي

وحتسني اخلدمات.
املــــواطـن طــــالـب رضــــا / كــــاسـب /
نـريـد حكـومـة قـويــة تليق بـالعـراق
واهـله تــــســـــاهــم بــــــالقــضــــــاء علـــــى
الــبـــطـــــالـــــة وحتــــســني اخلـــــدمـــــات

ابناء الديوانية ونينوى يرحبون باالتفاق عىل املناصب الرئاسية
ويعدونه خطوة كبرية نحو االستقرار

مـــسـلحــــة يف االحـيــــاء الـــسـكـنـيــــة حـــصلـت
وللـمــــرة الـثــــانـيــــة بـني مـــسـلحــني والقــــوات

البريطانية.
بـسـبب خــرق اجلــانـب البــريـطــانـي لالتفــاق
املعقــود معـهم لــذلك قــدمـــوا االعتــذار وقــد
حـذرنـاهـم من دخــول االحيـاء الـسكـنيـة اال

عند طلبنا االسناد منهم.
واكـــد ان احملـــافـظـــة غـيـــر مــسـتعـــدة لـتــسلـم
املـلف االمــنــي بـــــســبـــب قلــــــة الــتـجهــيــــــزات
واالسـلحــــة، وهـنــــاك مـبــــاحـثـــــات مع قــــوات
مــتعــــددة اجلـنـــسـيــــة حـــــول جتهـيــــزنـــــا بهــــا
واملباحثات تشمل جتهيز محافظات العمارة

والكوت واملثنى.
تركة ثقيلة

وقـال نعاني من تركـة ثقيلة ومع ذلك اذا ما
قـارنــا االعمــار يف محـافـظـتنـا بـاحملـافـظـات

االخرى فان املثنى افضل.
فقـد افتـتحنــا محطـة ضخ الـوركـاء لتقـويـة
املـاء الصـالح لـلشـرب الــى الضعـف ومشـروع
املـــطـــــوك الـــــذي يــتـــضــمــن تــبلــيـــط طــــــريق
وتـشـييــد جـســر كـــونكــريـتي وافـتتــاح ثالثــة
مـراكــز صحيـة وعــدد من املـدارس يف القـرى

واالرياف.

سمـاوه-ديـوانيـة وخـاصـة من جهـة الـسمـاوة
السباب عشائرية قال:-

-وصلنـا الــى نتـائـج مهمـة، ولــدينـا اجـتمـاع
اخـر، ولكن هـناك اطـراف نفعيـة تعمل عـلى

تخريب مانتفق عليه.
بــالــرغم مـن تفـهم عــوائل الـضحــايــا الــذين
قـتلــوا.. ونـــأمل تعــاون املــواطـنـني يف مجــال
احلـــواجــــز الكــــونكـــريـتـيـــة واغالق عـــدد مـن
الـشــوارع فلكـل شيء ثـمن فــان تفـتح شـوارع
جـديـدة وجـميلــة يجب ان تهـدم الـبيـوت وان
تقــطع االشجـــار، وهكــذا فــأسـتـتـبــاب االمـن
مهم واساسـي ويتقدم عـلى كل شيء، ومـركز
املــديـنــة هـــدف سهل بــسـبـب أزدحــام الـنــاس
وعدد احملـال واملمتلـكات، وحـرصاً علـى عدم
منح الفـرصـة لالعـداء واالرهـابـيني اتخـذنـا

هذا االجراء.
ولــــديـنــــا خــطــــة امـنـيــــة اخـــــرى طلـبـت مـن
اجلهــات االمـنيــة وضعهــا، ونــامل مـن ابنــاء
الــسـمــاوة مــســامحـتهـم لـنــا لـلحفــاظ علــى
اجلـمـيع كـي تــظل محـــافـظـتـنـــا امـيـنـــة ودم

أبنائها غالياً وعزيزاً.
معوقات امللف االمني

واشـار احملــافظ الـى ان حــوادث ومصـادمـات

املـنحه واملــســاعــدات الـيــابــانـيــة واخــرى مـن
تخصيصات وزارة البلديات واالشغال العامة

وتشتمل على االكساء والتبليط.
محطة كهرباء عاطلة

واوضح محـافـظ املثنـى ان محطـة الكهـربـاء
الـتي جـلبـت وشيــدت من املـنحــة االميــركيــة
كانـت مستعـملة وبعـد تشغيـلها بفـترة قلـيلة
تـعــــطـلــت املـلـفـــــــات، ونـقـلــت الـــــــى الـكـــــــويــت
لـتصـليحهـا ونـصبت ثـانيــة ولكنهـا احتـرقت
ايضـاً فضغطـنا جللب مـنظومـة جديـدة وقد
علمنـا ان هذه املـنظومـة ستصل الـى احملطة
يــوم 28 نيـسـان لـيبـاشــر املهنـدسـون بـالـعمل
الــذي اليسـتمـر اكثـر مـن عشـرة ايـام وهنـاك
سعي جـدي لتـحسني الـطاقـة الكهـربائـية يف
احملافـظة خـالل موسم الـصيف عنـد تشغيل
احملطـة واكتمال مستلـزمات العمل مبولدات
شركة الصقـر حيث متت تهيئة الوقود الالزم
والــتــي وزعــت بــــــواقع ثــمـــــانــي مـــــولـــــدات يف
الـسمـاوة واربع يف الـرميثـة ومثلهـا يف قضـاء
اخلضـر، بـاالضـافـة الــى الكهـربـاء الـوطـنيـة

من احملطات املركزية.
مشاريع خدمية ولكن؟

وعـن تــــوقـف العــمل بــطــــريق املـمــــر الـثــــانـي

مـــــديــنـــــة الـــســمـــــاوة الـــــذي يــضــم 504 شـقق
ومـراكز صحية واخر للشرطة ومدارس فقال
الـسيـد احملـافـظ لقـد تـاخـر وصـول الـشـركـة
الــبـــــولـــــونــيـــــة الــتــي وقعــت الـعقــــــد مع وزارة
االعمــار واالسكــان بحجــة الظـروف االمـنيـة
التي مير بهـا البلد، وبعـد مناقشـات ومتابعة
مع السيـد الوزيـر، بدأت االن الشـركة بتـهيئة
مـــســتلــــزمـــــات العــمل ونــصــب املعــمل لــصـب
القـوالب واجلـدران حـيث ان اجملمـع السـكني

سيشيد بطريقة البناء اجلاهز.
وقـــال فـيـمـــا يـتعـلق بـتـبلـيــط الــشـــوارع فـــان
هـنـــاك حــمالت واسعـــة تـنفـــذ حـــالـيـــاً ضـمـن

للــمجـــاري الـعقـــد والـتـنـــســيق مـع اجلهـــات
املـنفـــذة للـمـبـــاشـــرة بـــاالعـمـــال الهـنـــدسـيـــة
كـاحلفريـات وأنشـاء االحواض وكل االعـمال
الــتــي مــن شــــــأنهــــــا اكــمــــــال هــــــذا املــــشــــــروع
الستـراتيجي الـذي سيتم املـباشـرة به خالل

هذا العام.
اما بـالنسـبة ملشـروع اجملمع السكنـي شمالي

محافظ املثنى لـ)املدى(:

نعاين من تركة ثقيلة ونفذنا عددًا من املشاريع اخلدمية وطموحنا اكرب
نسعى لتشغيل
محطة الكهرباء

ونصب وتشغيل )16(
مولدة استعداداً

للصيف
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