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بغداد /املدى 
ان املزيـد من العمل واخلدمات قادم
الـى جنوب العـراق لتحسـني احلياة
واصـالح الــــــطــــــــــــرق واجلـــــــــســــــــــــور
ــائـيــة ومحـطــات الـطــاقــة الـكهــرب

ومحطات معاجلة املياه
ففي االسبوع املـاضي بحث اكثر من
200 مقـاول عراقي وعـاملي جهودهم
العــادة االعمــار جنــوب العــراق مبــا
يـوفــر للـمنـطقـة املـزيـد مـن البـنيـة
الــتحـتـيـــة املــتجـــددة واملـــزيـــد مـن

االعمال . 
وهنــاك اآلن اكثــر من  100مـهنـدس
وعـامل عـراقي يـتم استخـدامهم يف
جمـيع انحـاء العـراق لـبنــاء البـنيـة
الـتحـتـيــة .  ان فـــرص العـمل  الـتـي
تــوفــرت مـن اخلــطــط املــوضــوعــة
العــادة اعمــار اجلنــوب  هـي الغــايــة
الـتـي تـتـــوخـــاهـــا  الهـيـئـــة االولـــى
لالعمـار يف مـطــار البـصـرة الــدولي

يف الرابع من ايلول . 
ويقــول الــسيــد )فــائق ( وهــو مــديــر
احـــد الفـــروع  يف شـــركـــة مقـــاوالت
هنـدسيــة يف البصـرة ان هـذه فـرصـة
له ولـشـركـته ملقــابلــة النـاس الــذين
سـيعمل معهم العـادة اعمـار العراق
ـــى العــمل ومــن املهـم ان نــتعـــرف عل
القــــــادم وايجـــــاد اعــمــــــال لعــمـــــال
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اعادة اعمار جنوب العراق يعيد اخلدمات والوظائف 

املبارشة بتنفيذ 285 مرشوعاً يف بداية الشهر احلايل
وانجاز الف اخرى خالل ثالثة اشهر

ومــن املقــرر انــشــاء عــشــر عـيــادات
طـبـيــة جــديــدة واعــادة اعـمــار 400
مــدرســة ومــركــز شــرطــة واحــد  قـبل
نهـايـة هـذا العــام  لتحـديـث البـنيـة
التحـتيــة يف جنـوب العـراق وتــوفيـر
فــرص العـمل  يف املـنـطقــة . ويقــول
العميد ليوناردو دمياركو نائب قائد
الفـــرقـــة املــتعـــددة اجلـنــسـيـــات يف
اجلـنــوب الــشــرقـي : انـنــا فخــورون
ــــوجــــودكــم الــيـــــوم واود ان اتقــــدم ب
بـالـشكـر اجلـزيـل لقيـامـكم بـاعـادة
اعـمــار العــراق ونــأمل يف احلـصــول
ــــى املــــزيــــد مــن هـــــذه الهــيــئــــات عل
الصنـاعيـة التـي تشجع االعـمال يف

جنوب العراق .
امــا العـميــد تــومــاس بــوسـتك آمــر
وحـدة الهنـدسة العـسكريـة التـابعة
للجيـش االمريكي يف فـرقة اخلليج
فــيـقــــــول ان هــنــــــاك الـكــثــيــــــر مــن
املـشــاريع يجـري افـتتــاحهــا كل يـوم
وسيالحـظ العـراقيـون الفـرق عنـد
تـنفـيــذ هــذه املــشــاريع . وقــد بــدات
الشركات العاملية والعراقية بتنفيذ
حــوالي)285( مـشــروعــاً جــديــداً يف
االسبوع االول من ايلـول ومن املقرر
البدء  بتـنفيذ )الف( مشروع  خالل

الثالثة اشهر القادمة .    
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ويقــول العـقيــد كيــربــر ان من املـهم
اعــادة اعمــار الـطــاقــة الكهــربــائيــة
ومحطـات معـاجلـة امليــاه لتحـسني
نــوعـيــة احلـيــاة للــشعـب العــراقـي
وانعـــاش االقـتــصـــاد،  ولـكـن اعـــادة
اعــمــــار املــــدارس واملـــســتــــشفــيــــات
وشـبكــات تــوزيـع امليــاه هي خـطــوات
مهمـة يف اظهار التقـدم الذي احرزه
الشعب العراقـي وتوفير االعمال له
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الـصحــراء اجلنــوبيــة فقــد نــاقـش
املــــؤمتــــر ايــضـــــاً بعــض املـــشـــــاريع

احمللية البسيطة .
ويقــول العقـيــد روجــر كـيــربــر آمــر
ـــيـج الـهـــنـــــــــدســـيـــــــــة وحـــــــــدة اخلـل
العــسكــريــة اجلنــوبيــة: اننــا نقــوم
بـعمل مــزدوج يف وقت واحـد ،فـنحن
ــــــاالصـالحــــــات ــــــريــــــد الـقــيــــــام ب ن
الـرئيسـية وتنفـيذ املشـاريع احمللية
الـصـغيــرة الظهــار تقــدم مـلمــوس .
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الهندسة .
وقـد قـدم املـؤمتـر مـشـروعـاً عــراقيـاً
العادة االعـمار بقيمـة ) 418( مليار
ــــامج يــشــمل ــــرن دوالر . ان هــــذاالــب
مــشــاريـع محــددة يف احملــافــظــات
التسع يف املنطقة تتوزع على) 500(
ــاتـي املــشـــاريع مــشــروع .وبـيـنـمــا ت
الــرئـيــســة مـثل الــسـكك احلــديــد
واملـــــوانــئ واجلـــســــــوريف املقـــــدمـــــة
لـتــطــويــر املـــواصالت يف مـنــطقــة
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كركوك/ابراهيم خليل
ــــــــــة املــــــــــرحـلــــني عـقــــــــــدت جلــــن
واملهجـرين الكورد والـتركمان يف
كـــركـــوك اجـتـمـــاعهـــا الـــرابع يف
مبـنى محـافظـة كركـوك لغرض
ـــــــــــة ـــــــــــول الـعـــــــــــاجـل وضـع احلـل
ــــــة لــــضـــمــــــان عــــــودة واملـــتــــــوازن
املـرحلني الى اراضيهم مبا يعزز
روح االخــــــوة والــتـــــســــــامـح بــني
القـــومـيـــات واالديـــان يف عـمـــوم

احملافظة..
وقــــــــــال اســــمــــــــــاعــــيـل احــــمــــــــــد
ـــــائـــب محـــــافـــظ ـــــدي ن احلـــــدي
كــــركــــوك رئـيـــس الـلجـنــــة انـنــــا
ــــــا حتـقــيـق مــــــراحـل اســتــــطـعــن
ـــــــة مـــتـقـــــــدمـــــــة يف حـل مـــــشــكـل
املرحلني وضمـان العودة لهم يف
مخـيمـات وقـتيـة كمـرحلـة اولـى
كــمـــــا البـــــد مــن تــــســـــريع مـــنح
اخملـصـصـــات املـــالـيـــة لـتــشـيـيـــد
مجمعات سكنية للمرحلني عن
طـــــريق احلـكـــــومـــــة العـــــراقــيـــــة

واملنظمات االنسانية ..
واعــتــبـــــر حـــــالـــــة الــتـــــوافق بــني
ــــــأنه خـــطـــــوه يف ـــــات ب القـــــومــي
االجتـــــــاه الــــصـحـــيـح وتـعــكـــــس
عظـمة العـراقيني وتـآخيهـم مبا
يــنقـل العــــراقـيـني مـن مــــرحلــــة
عـصـيبــة الــى مــرحلــة مـتقــدمه

لبناء العراق اجلديد..
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حلول متوازنة لضامن عودة املرحلني 
من اكراد وتركامن إىل اراضيهم يف كركوك

فشل محاولة اغتيال قيادي يف احلزب الدميقراطي الكردستاني

للـمـــواطـنـني وتخـــويـل حكـــومـــة
كـــــركـــــوك بــتـــــأمــني اخلـــــدمـــــات
الـصـحيــة واالمـنيـــة والتــربــويــة
للمخـيمـات الكـرديـة يف كـركـوك
وبــالـســرعــة املمـكنــة قـبل حلــول

فصل الشتاء القادم...
علـــى صعـيــد اخــر جنــا  قـيــادي
بــــارز يف احلــــزب الـــــدميقــــراطـي
الـكــــردسـتــــانـي الــــذي يـتــــزعــمه
مـــسعـــود بـــارزانـي مـن محـــاولـــة

اغتيال يف كركوك..
اللـــواء تـــورهـــان عـبـــد الـــرحـمـن
قـائد شـرطة كـركوك ان هـورمان
علـي عثمـان وهـو قيـادي بـارز يف
مكـتـب كــركــوك قــال: واملــســؤول
االمـنـي للـبـــارتـي يف احملـــافــظـــة
جنـا من محاولة اغتيال قام بها
مسلحون اثناء خروجه من حي
شـمـــالـي كـــركـــوك بـــأجتـــاه مقـــر
احلــزب حـيـث تعــرضـت سـيـــارته
لــــوابل مـن الـــرصـــاص ادى الـــى
ــــــة احــــــد حــــــراسـه وقــــــد اصــــــاب
اصـطدم احلـرس مع االرهـابيني
ومتكـنـــوا مـن اصـــابـــة واعـتقـــال
احـد املهـاجـمني والـذي هـو االن
رهــن االعــتـقــــــال ويـعــــــانــي مــن
جــــروح خــطــــرة يف مـــسـتــــشفــــى
كــــــركــــــوك الـعــــــام.. واضــــــاف ان
ــــــة املـعـــتـقـل يـعـــتـقــــــد ان لـه صـل

بجماعة انصار االسالم.
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ووصــف جــــــــــــــــات بــالك مــــــــــــــــان
الـقنـصل االمــريـكي يف كــركــوك
ـــــأنهـــــا حـققــت عــمل الـلجــنـــــة ب
مـراحل متقدمـة يف حل مشاكل
كــركـــوك املعقـــدة ونحـن نــسعــى
الــى املسـاهمـة يف وضع احللـول
وتقـدمي املـسـاعـدات لـلمـرحـلني

واملهجرين..
ــــــام يف حــني قــــــال املــيـجــــــر ولــي
شــوبــرد مـســاعــد قــائــد القــوات
متعــددة اجلنــسيـات يف كـركـوك
ان عمل الـلجنــة متـميــز واسهم
يف ازالة التوترات بني القوميات
ووضع حل ملــشـكلـــة الـتجـــاوزات
الـتي قــام بهــا بعـض اخلــارجني
ـــــى االراضــي ــــــون عل عـــن القـــــان
ــــــة واالراضــي الــتــي احلـكــــــومــي
تخــضـع ملـكـيــتهــــا لـلقــــومـيــــات
وبـشكل كـان قـد اضـر بـاملـرحلني

واملهجرين يف كركوك...
وتـقــــــــــــرر يف االجـــــتـــــمــــــــــــاع رفـع
تـوصيـات الى مجلـس محافـظة
كـــــركـــــوك يـــــشــمـل تخـــصــيـــص
اراضـــــي اجلـــــيـــــــــش املـــــنـحـل يف
معـــسكـــر خـــالـــد الـــى املـــرحلـني
واملـهـجــــــريــن مــن الــتــــــركــمــــــان
واالكــراد الــى جــانـب تخــصيـص
مواقع مـؤقتة للمـرحلني جنوب
كــــــركــــــوك شــــــرط ان ال تـكــــــون
اراض( تــعـــــــــــــود مــلـــكـــــيـــــتــهـــــــــــــا
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بغداد/املدى 
اجتمعت اللجنة العليا لسياسة
االعمـار اواخــر االسبـوع املــاضي
لـلتــداول بـشــأن اعمــار مــدينـتي
الـــنـجـف االشـــــــــرف والــكـــــــــوفـــــــــة
واتخــذت عــدداً مـن القــرارات يف
املـقـــــــدمـــــــة مــنـهـــــــا تـخــــصــيــــص
مــيـــــزانــيـــــة كـــــافــيـــــة لــتعـــــويـــض
املــتـــضـــــرريــن كـــــافـــــة يف احـــــداث
الــنـجف االشــــــرف وعلـــــى اكـــمل
وجه، و تـشكـيل جلنـة حتقـيقيـة
بخـصــوص حــوادث اطـالق النــار
الــذي حــدث خـالل التـظــاهــرات
االخـيرة و تخصـيص مبلغ أولي
مقداره )50( مليون دوالر للبدء
الفـوري باعمـار مديـنتي النجف

 50 مليون دوالر للبدء بإعمار النجف والكوفة كدفعة اولى

برهم صالح:ختصيص ميزانية لتعويض املترضريني 

االشــــرف والكـــوفــــة يف مجـــاالت
الـصحــة والـبلــديـــات والكهــربــاء
والتعليم وغيرها من القطاعات

اخلدمية االخرى.
كـمـــا مت الـتـبـــاحـث بــشـــأن بـــدء
العمل  مبشاريع البنى التحتية
واخلـــدمـيـــة الـــرئـيــســـة وتـــأهـيل
وتطوير املـطار واملنشأت واملرافق
التـابعـة له وتــوفيـر مــستلـزمـات
االستـثمــار اخلـــاص يف ميـــادين
الــسـيــاحــة الــديـنـيــة، كـمــا واقــر
اجمللــس مبــدأ تـشـكيـل صنــدوق
العمـار مـدينــة النجف االشـرف
وتــوفـيــر الـيــات انـسـيــابـيــة املـنح
املـنــــاسـبـــــة للــنهــــوض بــــالـــــواقع

االقتصادي واخلدمي فيها. 

االشــــرف والـكــــوفــــة وميــثل هــــذا
املــبـلغ الـــــــدفعــــــة االولـــــــى لهــــــذا
املـشــروع الكـبيــر، ودعـت اللـجنــة
اجلهات ذات العالقـة يف االسراع
بتنفـيذ مـا وكل اليهـا من خـطة

االعمار.
وصـــرح الـــدكـتـــور بـــرهـم صــــالح
نـــــائــب رئــيــــس الـــــوزراء ورئــيــــس
اجمللـــس االعلــــى لالعـمــــار بــــأن
مــبــــــاحــثـــــــات اجمللــــس تــــــركــــــزت
تخــصــيــص مــيـــــزانــيـــــة كـــــافــيـــــة
لـــتـعـــــــويــــض املـــتــــضـــــــرريـــن مـــن
االحــــــــــداث وعـلــــــــــى اكــــمـل وجـه
وتخـــصــيـــص مــبـلغ اولــي قـــــدره
)50( مـلــــيــــــــــــون دوالر لـلــــبــــــــــــدء
الفوري بـأعمار مـدينتي النجف

بغداد/املدى 
اسـتقـبل الـــدكـتـــور فـــؤاد معـصـــوم رئـيــس اجمللــس الـــوطـنـي
املؤقت يف مكـتبه ببغداد امس السـير نايجل شتينـوالد كبير
مسـتشـاري رئيـس وزراء اململكـة املتحـدة للشـؤون اخلارجـية
والــسـيـــد أدوارد جـــابلـن سفـيـــر املـمـلكـــة املـتحـــدة يف بغـــداد
والسيد ديفيد كوبري السكرتير اخلاص للسيد توني بلير.
وقـدم الـسيـر شتـينـوالـد الـى الـدكتـور فــؤاد معصـوم حتيـات
الــسيــد رئيـس وزراء املـملكــة املـتحــدة وتهــانـيه لـه مبنــاسبــة
تشكيل اجمللـس الوطني العـراقي املؤقت وانتخـابه رئيساً له

.
ودار احلـــــديــث حـــــول أهــمــيــــــة اجمللــــس اجلـــــديـــــد ودوره يف
استكمـال العمليـة السـياسيـة الدميقـراطية وكـذلك مجمل

الوضع يف العراق .

رئيس املجلس الوطني يبحث مع كبري
مستشاري بلري الوضع يف العراق

بغداد- و.أ.عراقيون/املدى 
اتهـم على احلـيدري محـافظ بغـداد عنـاصر خـارجيـة تعمل
حلـســاب دول لم يــسمهـا يف الـضلــوع وراء محـاولـة اغـتيــاله
التي وقعت الثالثـاء 7 أيلول يف منـطقة حي العـدل ببغداد،
أثنـاء مرور موكبه الـذي كان يضم أفراد حمـايته الشخصية

أيضا، من جانب سيارة مفخخة انفجرت بعد أن أجتازها.
وأوضح أنه ال يـسـتطـيع ان يتـهم جهـة معـينـة بـالـضلـوع يف
هـــذه العـملـيـــة لكـن مــسلــسل االرهــاب الــذي لـم يـنـته بعــد

يصب يف خدمة اإلرهابيني يف العراق.
وأضاف أن هـؤالء يسـتهدفـون كل من يحـاول خدمـة العراق
وهم ال يـريدون للـعراق ان يعـود الى مكـانته احلقيقـية واال
فما عالقـتي باحلكـومة فهـي لم تنتخبـني وليس لـي انتماء
حـزبي معني. إمنا جـاء انتخابي مـن الوجهاء ورجـال الدين

والشخصيات املعروفة يف بغداد.

حمافظ بغداد يتهم دوالً 
يف حماولة اغتياله

بغداد/ سحر اخلالدي
عثـرت االجهـزة الـفنيـة يف وزارة الـبيئـة علـى مـواد مـشعـة يف
مــــواقع جتـمــيع الـــسكـــراب وحـــديـــد اخلـــردة املـتــبقـيـــة مـن
املنـشــآت والــدوائــر املــدمــرة يف حـي النـصــر بـبغــداد بعــد ان

اجرت الوزارة مسح )62( موقعاً.
وقــــــال مـــصــــــدر ان املــــــسح شـــمل )49( مـــــــوقعـــــــاً يف بغــــــداد
ضمتـمناطق )الـتويثـة، الكمالـية، الطـالبيـة، الزعفـرانية( و
)13( مــوقعــاً آخــراً يف محــافـظـــات )البـصــرة، بــابل، كــربالء،

دهوك(.
وعلـى صعيـد آخـر شـاركت الـوزارة يف بـرنـامج االمم املتحـدة
للبـيئـة والـتنـميـة الـذي نـاقـش مـا مت تـنفيــذه من اخلـطط
الـوطـنيـة للـدول املـشـاركـة بـخصـوص االتفــاقيـات الــدوليـة
حـول الـبيئـة،  ومنهـا اتفـاقيـة بـازل املتعلقـة بـنقل اخمللفـات
اخلـطـــرة عبــر احلــدود واتفـــاقيــة روتــردام املـتعلقــة بـكيـفيــة
التعـامل مع املـواد الكيمـياويـة اخلطـرة يف التجـارة الدولـية

واتفاقية استوكهولم بشأن امللوثات العفوية.

اكتشاف مواد مشعة 
يف حـــي الـــنــــرص بـــبـغـــــــداد

بغداد-املوصل/ ربيعة
علـمت )املـدى( ان مـديـريـة شـرطـة نـينـوى تـتجه نحــو فتح
بـــاب التـطـــوع لتــشكـيل قـــوة حلمــايــة خــطي قـطــار املــوصل
)بغــداد-املــوصل-ربـيعــة( محـصــوراً بــالــشبــاب الـســاكـنني يف

املناطق التي تقع على اخلطني املذكورين.
وكــان القـطــار قــد تعــرض الــى هـجمــات مـتتـــاليـــة من قـبل

مسلحني ضمن خط سيره.
وتهــدف هــذه اخلـطــوة الــى احلـــد من تـلك الهـجمــات الـتي
ينفـذها متـسللون علـى االرجح وسيتم تفـعيل قوة احلمـاية

اجلديدة خالل االيام املقبلة. 

قوة حلامية خطي قطاربغداد-املوصل-ربيعة 

ميسان - محمد احلمراني
قـام مـتظـاهـرون بــالتـجمع امـام
مــبــنـــــــى محــــــافـــظــــــة مــيـــــســــــان
مـطـــالـبـني بـــاسـتقـــالــــة مجلــس
ادارة احملــافظـة ورافعـني الفتـات
تـــدعـــو الـــى اعـــادة االنـتخـــابـــات
ومرددين شعارات تدعو الى رفع

املستوى املعيشي للموطنني.
وجــابت هــذه التـظـاهـرات اغـلب
شــوارع احملــافـظـــة ويف لقـــاء مع
احـد املـتظـاهــرين واسـمه احمـد
عـلي قــال: نحـن نتـظـاهــر الننـا
لـم نعـــد نـثق بـــادارة احملـــافـظـــة
بــسـبـب الفــســـاد االداري الكـبـيــر
يف اغلـب دوائـــر الـــدولـــة ولـيــس

تظاهرات تطالب باقالة جملس إدارة حمافظة ميسان
وســـبق لــــــرئــيــــس مـجلــــس ادارة
محــافـظــة ميـســان الــسيــد عـلي
حـمــــود ان اعلـن اســتقـــالـتـه مع
سـبعة من اعضـاء اجمللس الذي
يتكـون من 13 عضـوا احتجـاجا
علــى املــواجهــات الـتي وقـعت يف
الــنجف االشـــرف خالل الـــشهـــر
املــنــــصـــــــرم ولـكــن ومـع انــتـهـــــــاء
االزمــــة عــــاد اغلـب مـن قــــدمــــوا
اســـتقـــــــالـــتهــم الـــــــى مـــــــواقـعهــم
السـابقـة من دون اي مـبررات او
تـــوضـيح، وهـــذا مـــا اثـــار غـضـب
الـــبعــــض وجعـلهـــم يخـــــــرجـــــــون
بـتــظـــاهـــرات تــطـــالـب  بـــإقـــالـــة

مجلس ادارة احملافظة.

هـــنــــــــاك اي نـقـلــــــــة يف الــــــــواقـع
االجتماعي يف احملافظة وهؤالء
املسـؤولني خدموا انفسهم فقط

خالل هذه املرحلة.
مــــــــــــواطــــن اخــــــــــــر مــــن ضــــمــــن
املـتظـاهـريـن اسمـه عالء محمـد
قــــال : ادارة احملــــافــظــــة تـــشـجع
العالقـات احلــزبيـة والعـشـائـريـة
ونحـن مـن اخلــــريجـني لـم يـتـم
احتـرام شهـاداتنـا وال تـوجهـاتنـا
السياسية وأضاف: نحن نطالب
بــاعــادة انـتخــابــات مجلـس ادارة
احملــــــــافــــظــــــــة ويـجـــب ان حتـقـق
املـطــالـب اذا كنــا نـعيـش يف بلــد

يسعى لترسيخ الدميقراطية.

 ذي قار/ حسني كرمي العامل
ــــــسـلـحـــني انـهـــــــــى عـــــــــدد مـــن امل
ــــــــة امــــــس االول املـلـــثـــمـــني لـــيـل
سـيــطــــرتهــم علـــى قــضـــاء ســـوق
ـــــوخ مبحـــــافــظـــــة ذي قـــــار الــــشــي
وانـسحبـوا الـى وجهـة مجهـولـة.
وذكــر شهـــود عيــان ملــراسل املــدى
يف احملـــــــافـــــظـــــــة ان عـــــــدداً مـــن
امللــثــمــني املــــسـلحــني الـــــذيــن ال
تعـرف اجلهـة الـتي قـدمــوا منهـا
ـــــى القـــضـــــاء قـــــد ســيـــطـــــروا عل
للــيلـتـني مـتـتــــالـيـتـني دون ايــــة

مقاومة ضدهم.
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بعد ان سيطروا عليه ليلتني متتاليتني وهاجموا مقرات لالحزاب
املسلحون امللثمون ينسحبون من قضاء سوق الشيوخ

الـشارع متامـاً. فيما قـالت احدى
الـسيـدات: لقـد اختفــى امللثمـون
متـامـاً دون ان يـعلنـوا عـن دواعي
وجــودهم او انـسحـابهـم حتـى ان
احـــــدى حـفالت الـــــزفـــــاف الــتــي
صاحبها الغـناء ليلة امس االول
لـم تـتعــرض الــى االعـتــداء كـمــا
هو معتاد فيمثل هذه املناسبات

ـــــــس هــــــــــذا وقــــــــــد اصــــــــــدر مـجـل
احملافظة بياناً ندد فيه بعمليات
احلــرق والـتخــريـب الـتـي طــالـت
مــكـــــــــاتـــب ومـقـــــــــرات االحـــــــــزاب

السياسية يف القضاء.
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وكـان هــؤالء امللـثمـون قـد قـامـوا
مبـهــــــاجـــمــــــة مـكـــتـــبـــي احلــــــزب
الــــشــيـــــوعــي العـــــراقــي وحـــــركـــــة
احباب العراق يف القضاء اضافة
الــــى قـيـــــامهـم بـنــــسف خـمـــســــة
مـنــــازل فـيـه تعــــود الـــــى بعـثـيـني
هـــــــاربـــني واحـــــــراق مـحـل لـــبـــيـع

االقراص الليزرية.
واشـارت مـصــادر يف القـضـاء الـى
غـيـــاب دور الــشـــرطـــة مــــوضحـــة
بقـولهـا: لقـد جـرى كل هـذا دون
أي تــــدخل مـن قـــوات الـــشـــرطـــة
واملـــســــؤولـني الــــذيـن غــــابــــوا عـن
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املثنى/عدنان سمير دهيرب
لـم تـــزل محــافـظــة املـثـنـــى تعــانـي االهـمــال
والتـراجع يف كل اسـاسيـات احليـاة وحـاجـات
النـاس. ولـم يطــرأ عليهـا ايـة مـتغيـرات علـى
الرغم من وجـود القوات الهـولنديـة والقوات
اليـابــانيـة وقـبلهـا االمـريـكيـة وحــاليـاً جهـد

الدوائر التابعة للوزارات كافة. 
لقـــد صـــرفــت القــــوات الهـــولـنـــديــــة خالل
الـــشهـــور املـنــصـــرمـــة ســبعــــة ماليـني دوالر
لتـنفيــذ مشـاريـع مختلفـة. واليـابـانيـة احـد
عــــشــــــر ملــيــــــون دوالر وماليــني اخـــــرى مــن
) (CPAواملـنظمـات االنسـانسـة الـتي متثل
دول شتــى مــا زالـت تعـمل يف مــركــز واقــضيــة
ونـــواحـي وقـــرى احملـــافـظـــة.. لكــن هل تغـيـــر

احلال..؟!
لقـد تعـددت االسبـاب حـول عـدم وضـوح واثـر
هــذه املـشــاريـع وانعكــاسهــا علــى احملــافـظــة.
اولهـــا االهـمـــال الكـبـيـــر والـنقـص احلـــاد يف
اخلـدمـات. وثــانيهـا ســوء استخـدام االمـوال
مـن بعــض مفـــاصل العـمل وثـــالـثهـــا االدارة
التـي تعيـش يف الـروتـني واسبـاب اخــرى غيـر

مباشرة.
ما بعد السيادة

الــسيـد مـحمـد عـلي حـسـن محـافـظ املـثنـى
اكـــد لـ)املـــدى( ان احملـــافـظـــة ومـنـــذ سقـــوط
النظام الـسابق ووجود قـوات االحتالل كانت
شبه مـستقلـة يف اداراتهـا خـاصـة يف مـوضـوع
االمن.. وبعـد تـسلم الـسيـادة ازداد االرتبـاط
بـالـوزارات يف بغـداد واالمـوال اصـبحت تــأتي
ــــوزارات وكــــان مــن مــن الــــدول املـــــانحــــة وال
شــروطنـا ان القـوات الهــولنـديـة العـاملـة يف
املــثــنــــى هـــي حلفـــظ االمــن. واالن حتــــددت
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تنفيذ مشاريع خدمية وصحية وزراعية واجرءات يابانية لنصب حمطة توليد كهربائية بطاقة 60 ميكاواط
)           ( وجهاً لوجه مع محافظ املثنى

العـلوم ووعـدمت بتهيـئة بـديل عنهـا قبـل بدء
العــام الــدراسـي القــادم، مـن اجل جتــازو نقل

الطلبة إلى مدينة الديوانية؟
-كــانت هنـاك بنـايـة  تـابعـة إلـى نــادي املثنـى،
وان احـد االحـزاب اتخـذهـا مقـراً له، وقـد مت
ـــشــكل الــتحــــدث مـعهــم حــــول اخـالئهــــا، وب
مفاجئ وجدنا ان مكتب السيد الصدر يضع
اليــد علـيهــا، وتـــركنــا املــوضـــوع فتــرة وخالل
االحـــــداث املـــــاضــيــــــة مت اخالء املـكــتــب مــن
الــشـــرطـــة وبقـي حتـت سـيــطـــرتهـم، إلـــى ان
جـاءنا وفـد من جلنـة التنـسيق بـني االحزاب
ومجـلس احملـافظـة وطلبـوا ان تعــاد البنـايـة
إلـى مـكتب الـسيـد الصـدر رداً لـالعتبـار علـى
ان يـتم تسلـيمها إلـى احملافـظة بعـد مرور 15
يــومــاً. وبعــد احلـــاح من هــذه االطـــراف متت
املوافقـة من قبلـنا علـى هذه الفكـرة من اجل
فتح  باب لالخـوة يف مكتب الصـدر للتواصل
مع الـتـيــارات الــسـيــاسـيــة يف احملــافـظــة ومت
تــسلـيم الـبنــايــة بعــد اخـــذ تعهــدات خــطيــة
وقعهــا مـســؤول املـكتـب واثنــان مـن معــاونـيه

على ان تسلم بعد 15 يوماً.
غـيــر ان املـــؤسف لـم يـتـم ذلك بــرغـم تــوجـيه
انـذارين حتريـري وشفوي حـيث ذهب معاون
احملـافـظ شخـصيـاً مع الــدكتـور طـالـب عبـد
احلــسني عـضــو مجلـس احملـافـظــة. وال زلنـا
نـنـتــظـــر اجلـــواب االيجـــابـي لـعلـمـنـــا انهـم
يعلـمــون حــســاسـيــة هــذا املــوضـــوع للـكلـيــة

املهددة باالنتقال إلى محافظة اخرى.
ومن خالل جـريدتكـم اناشـد برملـان السـماوة
الــــشعــبــي املـــســتـقل ومـجلـــس احملــــافـــظــــة
الـتـــدخل حلــسـم املـــوضـــوع، ونحـن بـــدورنـــا

نساعدهم للحصول على مكان مناسب.
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االخيــرة وصلـت بعـض تـــداعيــات الــوضع يف
النجف إلـى الوضـع العام يف احملـافظـة. وقد
حتركـنا بـنفس االجتـاه من خالل اللقـاء مع
مختلـف اجلهات. ونحن ال نقبل بـالالقانون
والفـــوضـــى وان ال جتـــر هـــذه احملـــافـظـــة الن
تـصـبح ســـاحـــة قـتـــال وســـاحـــة سلـب ونهـب.
اضافة إلى املوقف الشجاع الذي يقفه رجال
ــــــذيــن ــــــوطــنــي ال ــــشــــــرطــــــة واحلــــــرس ال ال

يستحقون كل الشكر والتقدير.
متابعة جادة للفساد االداري

*شهـــدت الــسـمـــاوة نـــداوت قـــام بهـــا بـــرملـــان
الـسمـاوة الـشعـبي املـستـقل تنــاولت الفـسـاد
االداري يف احملـــافــظـــة. مـــا هـي اجـــراءاتـكـم
ملعــاجلــة هــذا املــوضــوع وايـن وصل مــوضــوع
تـــشـكــيل جلـنـــة شعـبـيـــة ورسـمـيـــة ملـتـــابعـــة

املشاريع؟
-لقـد اقيمـت ندوتـان من هـذه النـدوات، وهي
ظـاهرة صحية وحـضارية. اقل ما فـيها حالة
الـتـــواصل بـني املــســؤولـني وابـنــاء الــسـمــاوة.
خاصـة وان اعضـاء البـرملان ميـثلون شـريحة
واسعـة ومـثقفــة وفيهـا الكـثيـر مـن اخلبـرات

والطاقات.
وقــد ارتــأيـت ان تكـــون اللجـنــة ضـمـن جلــان
مجلـس احملافظة. وهناك جلان شكلت لهذا

الغرض، وسوف يصدر االمر قريباً.
ــــة لـلفـــســــاد االداري فهـنــــاك ــــالـنـــسـب امــــا ب
متـابعـات خاصـة اضافـة إلى الـرقابـة املالـية
واحـيانـاً تشكل جلـان خاصـة. ونحن نطـالب
بـــاالثـبـــات اكـثـــر مـن الـكالم ويجــب ان تكـــون

اسباب موجبة وليس هامشية.
بناية كلية العلوم

*بـــرزت علــى الــسـطح مــشـكلــة بـنــايـــة كلـيــة
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يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى
اخملتصون ان
املــــــــــشـــــــــــــــروع
يــــــــســــــــــــاهــــــم
بـتنـقيــة املــاء
وامـكــــــانــيـــــــــة
االســـتـفـــــــــادة
منه للـشـرب.
وحــــــصـــــــــــــول
املــــــــــوافـقــــــــــــة
والـــتـــمـــــــويــل
علــى تـبلـيـط
طـــــــــــــــــــــــــــريــــق

اخلضـر الوركـاء. ونسعـى الن تكـون السـماوة
منـطقة سياحيـة بسبب موقعهـا بني البصرة
واحلـدود السعـودية ونقـطة اسـتراحـة الزوار
ـــــاجتـــــاه مـــــديــنــتــي الــنـجف االيـــــرانــيــني ب
وكـــربالء.. فــضالً عـن املـبـــاشـــرة يف الـطـــريق
الفـــرعـي الـــذي يـــربـط خـط املـــرور الــســـريع

مبدينة السماوة عن طريق الوركاء.
ال خيار غير القانون

*تعــــــد محـــــافـــظـــــة املــثــنـــــى االفـــضل بــني
احملافظات من الناحية االمنية ماذا اتخذت
احملـافظـة من اجـراءات احتـرازيـة الستمـرار

سيادة االمن يف املركز واالقضية االخرى؟
-اعـتمــدت احملــافـظـــة منـــذ البــدايــة اسلــوب
احلــشــد اجلـمــاهـيــري مـن خالل العــشــائــر
ــــــوجه عـــملــيـــــات واالضـــــراب واملـــــواطــنــني ب
الـتخــريـب والـنهـب والــسلـب ولـيــس ضــد أي

تيار فكري او شخصية سياسية.
وهذه سـياسـة معلنـة وقد حتـدثنـا كثيـراً عن
هــذا املــوضـــوع حلفـظ الـتـــوازن. ويف الفـتــرة
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حـركتهـا بـشكل قـانـوني بــاعتبـار ان التـدخل
يتم عن طريق احلكومة احمللية.

لقـــد تفـــاعل نــشــاط احملــافـظــة اكـثــر فـيـمــا
يـــتعـلق بــتـــنفــيــــــذ املــــشـــــــاريع اخلــــــدمــيــــــة
واالستـثمــاريــة خــاصــة مـع اليــابــان والــدول

املانحة.
وارى ان تكــون الــسلـطـــة محلـيــة مــدعــومــة
شعـبـيــاً تقــوم بــادارة احملــافـظــة مبــا يـضـمـن

حقوق اجلميع ووحدة العراق.
النشاط الياباني

ـــانـيـــة يف االردن واضـــاف ان الـــسفـــارة الـيـــاب
تباحثت مع وفد من رؤسـاء الدوائر يف املثنى
حـــول تــنفـيـــذ عـــدد مـن املـــشـــاريع وقـــدمـت
دراســـات لـتــنفـيـــذ املــسـتـــشفـيـــات واجملـــاري
والكهـرباء والطرق اخلارجـية ومعاجلة ازمة
املـاء وستـرفع إلـى وزارة اخلـارجيـة اليـابـانيـة

القرارها.
فيمـا يـسعـى الـسفيـر اليـابـانـي يف مصـر إلـى
اقامة مشروع زراعـي كبير يف احملافظة ومتت
تهـيئة الدراسات اخلـاصة الستصالح وزراعة
عــشـــرة آالف دومن. فـيـمـــا حــصلـت املـــوافقـــة
املبــدئيــة لنـصـب محـطــة تــوليــد عن طــريق
الـيـــابـــان بـطـــاقـــة )60-75( مـيكـــاواط فـيـمـــا
اعـــدت الـتــصـــامـيـم الــنهـــائـيـــة ملـــشـــروعـني
بـــانـتـظـــار الـتـمـــويل لـتــشـيـيـــد 2000 وحـــدة
سكـنيــة عن طــريق اليـابــانيـني والكــونغـرس
االمريكي. كـما حصلت املوافقة من التمويل
االمـريـكي علـى تـنفيـذ مـشــروع مبـزل ايـسـر
الفـــرات ويـبـــدأ مـن جـنـــوب الـــشـنـــافـيـــة يف
محــــافـــظـــــة القــــادســيــــة ويــنــتهــي بحــــدود
النـاصـريـة وهــذا املبــزل من املـشـاريـع املهمـة
التـي تؤثـر يف نسـبة املـلوحـة يف الفـرات حيث
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