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عدنان مسري
حتى الثالثني من حزيران يظل
الـتسـاؤل قـائمـًا. يف مـدى قـدرة
احلكــومــة اجلــديــدة ملعــاجلــة
الـقضـايــا اليت تـتعلق حبـاجـات
اجملتـمع والدولـة. فهنـاك تفاؤل
يف إمكــانـيــة املــســؤولـني عـن
الــــوزارات وإدارة الـبـالد علــــى

حتقيق األفضل.
غري أن العصي الـيت تدخل عجلة
التغيري إلعـاقة احلـركة من دول
اجلوار. والعمليات اليت تؤثر على
استـتباب األمن. وختـريب أسباب
الـنهوض االقتـصادي تـثري احلذر
مـن تعـثـــر عـملـيـــة الـتغـيـري
والـنهـــوض. وهـــذه اجلـــوانـب
تتــطلب إجيـاد الــسبل الـيت من
شـأنهـا الـسـيطـرة علــى خمتلف
اجملـاالت السيـاسيـة والعسكـرية
واالقـتـصـــاديـــة. ألن الـنـــاس
يعيـشون اآلن يف حالة من الرتقب

ملرحلة غاية يف األهمية.
الدعم املطلوب

ففي هـذا االستطالع للـرأي الذي
أجــــرته )املــــدى( لعــــدد مـن
املـواطـنني يف الــسمــاوة ملخـتلف
العنـاوين والـوظائف يـكشف عن
الـقناعـة باجلهـات املسـؤولة اليت
تربعت على كرسي احلكم غري أن
احلكومة حباجة إىل عوامل مهمة
إلشاعـة األمن، ودعم اسـتثنـائي
من الـشعب جبميع أطيافه واألمم
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ال ميكن ألية حكومة يف أي بلد دميقراطي أن متثل اجلميع

أبناء املثنى متفائلون مبستقبل العراق وأداء احلكومة اجلديدة
تـضـم احلكــومــة االنـتقـــاليــة
املنـتخبـة أنـاسـًا قـدمـوا الغـالي
والـنفـيـــس وضحـــوا مـن أجل
وطــنهـم وهـم لـيـــســــوا مـن

التكنوقراط.
إزالة آثار االحتالل

ويأمل أمحد األعرجي بإزالة آثار
االحــتالل واإلعـــــداد اجلـيـــــد
لالنتخـابات للمـرحلة االنتقـالية
واحرتام حقوق اإلنـسان وحتقيق
طقوسه الـدينيـة واالجتـماعـية
وأن ال تكون طائفية أو عنصرية.
فيما يرى جالل حـربي التميمي
)مدرس لغـة عربيـة( أن التقوى
هـي أســـاس كل عـمل خـري. وأن
عمل احلـكومـة ينبـغي أن يسـند
من الـشعب ألن املـرحلة القـادمة
تتـطلب تـظافـر جهـود األحزاب
واحلركـات والعشائـر وكل أطياف

الشعب.
وذكر قصي عزيـز ديبس )مساح
هنـدسـي( وعبـد تـركـي عضـو
نقـابـة ذوي املهـن اهلنــدسيـة يف
الـسمـاوة أن احلكـومـة اجلـديـدة
معـروفــة بتـارخيهـا الـنضــالي
والــوطـين ونـتـمـنـــى أن حتقق
الفــدراليـة الـوطـنيـة املـوحـدة
ويكـون العراقـي مصانـة حقوقه
ويقـيـنــًا أن االنـتخــابــات الـيت
ستجرى يف املسـتقبل القريب هي
الفيـصل ويقـينــا أن احلكـومـة

ستبذل جهودًا جبارة.

القانون.
فيما قال الشاعر جنم عبد اهلل إذا
كـانت احلكـومـة حتـوي كل هـذا
الطـيف وكل هــذه اإلمكــانيـات
الـعلـمـيـــة.. عــســـى أن تـعلـم
وتسـتحضر كل مفـردات التاريخ
وبأنهـا حكومـة انتقالـية غري أن
بـصمـاتهـا اإلجيـابيــة املفرتضـة
سـتجعـل منهـا حمل تقـديـر لـو
حـققـت األمـن. وكــــان ضـمـن
أجنـدتهــا حتقيـق االنتخـابـات
والـتخـفيـف عن كــاهـل النــاس
والــدعــوة اجلــادة لـلمـصــاحلــة
الـوطـنيـة وقــال عبــد اخلضـر
الديبس معلم متقاعد أن مفردة
التـكنـوقــراط ليـسـت البــديل
الـــوحيــد إلزالــة آثــار الـتخلف
واإلنهيـار الــذي خلـفه النـظـام
املباد بل قـد تفوق عليه )مفردة
الـوطنية احلقة( إذ ال ضري من أن

)الدكتاتورية( نرجو أن ال تتحول
خالل فـرتة - الـتـنــصـيـب - إىل
تشكيلة )دكتاتورية(. واعتقد أن
هذه احلـكومـة ستـسعى جـاهدة
للـعمل مـن أجل العــراق إلثبـات

جدارتها وهم بال شك وطنيون.
األمن واإلعمار

ويـرى السيـد نبيل صـربي أستاذ
يف كليـة العلـوم يف الـسمـاوة إننـا
حبـاجــة إىل هيـكليـة حكــوميـة
جـديــدة وعلـميـة قــادرة علـى
مواكـبة مـا حيتـاجه الـعراقـيون
مـن طمـوح يف األمـن أواًل وإعمـار
البالد ثانيًا. فنحن ال نريد نسخة
منمقة من احلكومات السالفة من
حيـث التصـرف يف تسـوق األمور

واخرتاع األسباب.
ونــأمل أن يـسـود االنـضبـاط يف
الشارع والدائرة من خالل تنفيذ

الشعب. ونعلـم أن مهمة احلكومة
االنتقـاليـة معقـدة وشـائكـة يف
ظــروف سيــاسيــة غري واضحـة
املعـامل لـوضع الـلبنـة األسـاسيـة
والــصحـيحـــة لـبـنـــاء دولـــة
مؤسـساتية راقـية. غري أن جهود
معـظـم أبنـاء الـشـعب تـصب يف
معـاونـة وإسنـاد اخلطـوات اليت
ستـنفــذ. خــاصــة امللـف األمين
وإنهـاء حالـة الفوضـى والبطـالة

املتفشية.
وذكر الـفنان فيصل جابر عوض
أن الشعب جيب أن يعطي الفرصة
للحكـومـة. فهي اآلن يف سـاحـات
الوغى وقـاعات االمتحـان العسري
كـي تتكـشف رؤاهـا الـسيــاسيـة
وخـطــطهـــا ملعــاجلــة الـــواقع
السـياسي واالقتـصادي يف خمتلف

نواحي احلياة.
وأن تـــشـكــيلــــة احلـكــــومــــة

اجلـرميــة املنـظمـة الـيت جتمع
روادها يف العراق.

اجتثاث الفساد اإلداري
وأكـد السيـد مجيل علـوان عزور
من بــرملــان الــسمــاوة الـشـعيب
املـستقل أن املطـلب األساس وامللح
هو اجتـثاث الفسـاد اإلداري الذي
يعـــد اآلن هـــو أحـــد األسـبـــاب
الرئـيسـة ملعـاناة الـشعب بـل هو
أساس كل مشاكلنا مبا فيها األمن.
وإننا مع هـذه التشكيلـة الوزارية
ألن هـؤالء فــدائيـون يف عـملـهم
وجهــادهم وكل مـا يبـذلـونه يف

مرحلة خطرة مير بها العراق.
وقـال السيد حممـد البحار رئيس
احتاد نقـابات العمـال يف املثنى أن
تشكـيلة احلكـومة اليت اعـتمدت
الـتكنـوقـراط يف تعـيني الـوزراء
نــأمل أن تـنعكـس علــى إقنــاع

والكتـاب يف املثنـى أن التـشكيلـة
اجلـديــدة اليت جــاءت حتمل كل
ألوان الـطيف السـياسي والـقومي
للعــراق يف شخــصيــات عـــرفت
بتــارخيهــا الــوطـين النــاصع يف
اجلهــاد ومقــاومــة االسـتبــداد
والــــظلــم إىل كـــــون رئــيــــس
اجلمهـوريـة ونــائبــاه، ورئيـس
الـــوزراء والـــوزراء ممـن يــصح
وصفهم بـ)التكنـوقراط( الذي ال
يـتجرد من عـقيدة سيـاسية آمن
بها وحترك فعله حنو بناء العراق
من مـنظور فكـري وسياسي. وأن
ما نأمـله من الدولة اجلـديدة هو
حتقيق األمـن ومتتني األمـان من
أجل تــوفـري ضمــانــات الـبنــاء
واإلعمــار، وتفعـيل القـانـون يف
الشـارع والـدائـرة واملعـاملـة من
أجل حتقـيق حـيـــاة كـــرميـــة
للمـواطـنني كـافــة. ومعـاجلـة

املتحدة.. لتعزيز الكيان السياسي
واالجتماعي املستقر.

نأمل أن نحقق األفضل
القـاضي علي احلمـيدي يـؤكد أن
ما ال يدرك كـله ال يرتك جله فما
حـصل هو املـمكن واملتـاح ونأمل
أن نـصل حنــو األفـضل. ومــا دام
صنـدوق االنـتخــاب غري ممـكن
االحتكام إلـيه يف الوقت احلـاضر،
فتـشكـيل احلكـومـة هـو أفـضل
املمكـن، وال ميكن ألي حكـومة يف
أي بلــــد دميقـــراطـي أن متـثل
اجلمـيع بل أفضل احلكـومات هي
الـيت متـثل األكـثــر وتــشكـيلــة
احلكومـة العراقيـة احلديـثة هي
من هـذا النـوع إىل حـد مـا، فمـا
يـسمـى بـاحملـاصصـة هـو املعيـار
الـــوحيـــد املتــاح. فهـي ليــست
تكــريسـًا لالنـقسـام كمـا يـذهب
الـبعض بل هي انعـكاس لطـبيعة
اجملتـمع العـراقـي وممثـل ألغلب
أطيـافه الفعـالـة، فـأنـا لـست مع
املتـشــائمـني بل أملك مـسـاحـة

معقولة من التفاؤل.
واضـاف أن مـا نـريـده هـو بـذل
املـزيد من اجلهـود من أجل األمن
واالسـتقـــرار وتـقلـيــص مـــدة
االحتالل والعمل على إجياد فرص

عمل جديدة للحد من البطالة.
الوان الطيف السياسي

فيمـا يـرى الـسيـد عبـد اجلبـار
جباي الزهوي رئيس احتاد األدباء

مدير املوارد املائية يف ذي قار:

بغداد كريم السوداني
غـزت سيـارات )املـنفيـست( شـوارع بغـداد واحملــافظـات
ومألت املعارض وتعـدت حتى وصلت املشاتل وحمالت بيع
الــزهــور والـشــوارع واالرصفــة اجملــاورة هلــا ومــا زالت
الشـاحنات الـناقلـة للسيـارات الصـالون ومبخـتلف االنواع
واالشكـال واملوديـالت جتوب الـشوارع وتـبحث عن مـكان
النـزال محـولتهـا اليت وصلت إىل الـبسـاتـني كل شيء. كل
شيء مزدحم حد االختناق، دوائر املرور ودوائر الكمارك،

املعارض وما زال السيل جارفًا مل يتوقف حتى اآلن....؟!
غير املسجل ضعف املسجل

لنستـطلع األمر والوقـوف على عدد الـسيارات اليت دخلت
حتى اآلن؟

أجابنـا العميد )جعفـر طعمة فاضل( معـاون مدير املرور
العام للشـؤون الفنية بقـوله أن عدد السـيارات اليت دخلت
منذ 9/4/ 2003 ولغاية اليوم هي أكثر من )250( ألف سيارة
يف حمافـظة بغـداد وحبدود 400 - 500 الف سـيارة يف بقـية
احملـافظـات عـدا منـاطـق إقليم كـردستـان العـراق وهـذه
االعـداد مسجلـة لدى دوائـر املرور والـعدد يتضـاعف أكثر

للسيارات غري املسجلة حتى اآلن.
مركبات بدون أرقام..!!

ومـا هي إالجراءات املرورية حبق املـركبات اليت تتجول بال
ارقام؟!

يف ضوء بيان مديرية املرور العامة الذي أصدرته منع سري
املـركبـات وبال لوحـات تسجـيل لتعلقهـا باجلـانب األمين
واجلنائي وقـد مت اعداد نظام واليه جديـدة يتم مبوجبها
تثـبيت لـوحـات الفحـص )احلكـومي( لـسيـارات الـدولـة
وللسـيارات اليت فقدت لـوحاتها اثنـاء العمليات العـسكرية
يقـابلهـا منح املــواطنني املـستـوردين للـسيـارات بـشكل

شخصي لوحات فحص حكومي أو خصوصي وتسجيلها
وأضاف أن تـوجيهـات مديـرية الكـمارك العـامة مبـوجب
الكتـاب املــرقم 468 يف 29/ 11 املـوجهـة إىل كـافــة املنـافـذ
احلـدودية )مبنع دخول املركـبات من موديل1990 فما دون
والسيارات ذات املقود االمين والسيارات ذات الزجاج املظلل
عملنـا بهـا إبتـداًء من 1/ 1/ 2004 ويف ضـوء التنـسيق بني
املرور والـكمارك سيتم رفـض تسجيل املركـبات إبتداًء من
15/ 4/ 2004 مـــا مل يـتـم دفع ضـــريـبـــة أعـمـــار العـــراق الـيت
تعتـرب مبثابـة الكمركـية والبـالغة 5% من قـيمة الـسيارة.
وبنـاء علـى ذلك فقـد وجهت مـديـريـة الكمـارك مجيع

كمعدل عام.
السيارات أزدادت بعد قرار الكمارك

بعـد صدور قـرار الكمـارك هل أزدادت أعـداد السـيارات
الداخلة إىل العراق؟

-رغم القرار فـأن االعداد يف تزايـد لكنها مل تصلـنا حتى
اآلن حيث هناك معامالت كمركية تتطلب وقتًا كبريًا.

-هل تعتمد املديرية جمـددًا على املكاتب االهلية بفحص
السيارات كما كان يعمل به سابقًا

نعم أعتمـدت املديـرية فقـط )12 مكتبـًا( احلائـزة على
مـوافقة املـديريـة سابقـًا وأعتقـد أن العدد قـد يتـزايد
تـدرجييـًا ألن هنـالـك رابطـة تـسمـى )رابطـة مـرائب
الفحـص( تهتـم بشـؤون هـذه املكــاتب واستـطلعنـا آراء
املواطنني عن إجراءات املرور العامة ومديرية الكمارك.

للمواطن هموم أخرى
املواطن حمـمد عبـد اجلبار )34 سـنة( يقـول منذ 22/ 5
ومعاملة سيارتي مفقودة يف املرور العامة رغم كوني قد

دفعت رسوم الكمركية وال أعرف السبب...؟
ومـاذا تقـرتح.. أقرتح أن يكـون هنـاك تنـسيق مـا بني
)املـرور والكمـارك( لـيتم مبـوجبه مـنح كتـاب ختـويل
للتجـوال بـالـسيــارة حلني أكمـال املعـاملـة ألن القـانـون
اجلديـد )ال يرحم وال خيـلي رمحة
اهلل تنـزل( يريد مين اجنـاز املعاملة
وال يسمح لي بالتجوال يف السيارة ما

العمل يا مرور...!!
واملعانـاة اجلديدة.. إن هنـاك فحصًا
يف الكمـارك وفحصـًا مـروريـًا آخـر
وهـذا يـطيـل من أجنــاز معــاملـة

السيارة.
أمـا املواطـن رعد حـسن عـبود )53
سنــة( مـتقــاعــد.. مــشكـليت أن
معامـليت منذ 2/ 6 مل حتـسم حتى
اآلن بعـد أن دفعت رســوم الكمـرك
عـند دخـولي االراضـي العراقـية يف
حني قـال فــاضل عبـود زبـار )35
سنـة( ســائق تكـسي بعــد أن بعت
سـيــــارتـي واشـرتيـت سـيــــارة
)منفيـست( أول مـشكلـة واجهتين
هـي ورود عنــواني خـطــًأ والــذي
حتول من بغداد إىل بابل وجتوالي يف شوارع بغداد كلفين
)25 الف ديـنــار( رشــوة وألكـثــر مـن مــرة ودفع أجــور
إضافية لعمـال حمطات الوقود لعدم تـزويدي بالوقود ما
مل أدفع بني )500 - 1000 دينـار( إضافة إىل كلفـة البنزين
رشـوة وأتساءل أن املسـافة بني املرور العـامة والكمارك ال
تتعـدى )2( كـم كيف يكـون تـأخري املعـاملـة أكثـر من

أسبوعني..!!
تصوير نهاد العزاوي

وغريها مما تثري اهللع يف صفوف املواطنني.
هنـاك بيـان ملـديـريـة املـرور العـامـة يـشري إىل منع هـذه
الـظاهرة وستقـوم مفارزنا ابـتداًء من بدايـة هذا األسبوع
باختـاذ اإلجراءات القـانونـية حبقهم ال سـيما بعـد صدور

مشروع قانون املرور اجلديد الذي مت أعداده مؤخرًا.
والتقيـنا عميد مـرور عبد الرزاق مـدير موقع )الظالل(
لتثـبيت اللـوحات وسـألنـاه عن عـدد السـيارات الـداخلة
يـوميـًا فقـال نـتسـتقبل مـا يقـارب )300 سيـارة( يـوميـًا

بفـتح وإنشـاء 4 منـاطق كمـركيـة يف جممـعات )طـريبل
والـوليـد والقائـم وعرعـر( وخولـت مدريـري الكـمارك
بتـنظـيم نفـسهـا اآلليـة املـعتمـدة يف )بغـداد والـشمـالي
واجلنـوبية( وسيتم الـعمل بهذا النظـام( إبتداًء من 15/ 6
وبتقـديـرنـا فـان اآلليـة اجلـديـدة سـتخفف مـن زخم

املراجعة وستصبح لدينا ستة منافذ حدودية.
التريث يف شراء السيارات

وحث معـاون مديـر املرور العـام املسـتورديـن على أن ال
يقومـوا بعمليـة البيع مـا مل ينجـزوا معامالت الـكمارك
وتسلـمها من مديـرية املرور العـام لغرض تسلـيم السيارة
كـاملة إىل املواطـن الراغب بالـشراء كما عـلى املواطن أن ال
يشرتي سيارة مـا مل تكن معاملـتها منجزة لـدى املستورد
وتكون مـن قبل اللجنة وخمتومة من قبل مديرية املرور
مما يسهل عـملية تثبيت اللوحات يف املوقعني املخصصني
ملديـرية املـرور لفحـص وتسجـيل املركـبات قـرب ملعب

الشعب أو يف موقع )الظالل( بعد ألغاء موقع الكرخ.

منافذها احلـدودية بارسال معامالت السيارات الداخلة إىل
القطـر من مجيع املناطق الكـمركية إىل مديـرية الكمارك
العـامة مبا يضمن تدقيقهـا ومن ثم أعداد الكتب الرمسية
إىل مـديرية املرور الـعامة وإرساهلـا بصحبة معـتمدين مبا
يضمـن عدم تـرويج معـامالت مـزورة وعدم الـوقوع يف

حبائل التالعب من قبل ضعاف النفوس.
مشكلة كتب الكمارك!

ومـاذا عن مجهـرة املــواطنني أمـام بـاب املـديـريـة منـذ
الصباح الباكر وملدة أسبوع أو أكثر؟

أجاب الـعميد )جعفر(! طـرحنا مشكلـة تكدس املعامالت
والزخـم احلاصـل يف مديـريات املـرور واستخـدام منـفذ
واحــد من مـديـريــة الكمـارك العـامـة ومـن ثم ارسـال
املعامالت إىل املـرور العامـة لغرض تـدقيقهـا وتصويـرها
وأرساهلا إىل الدوائـر املعنية وقد استجـاب الكمارك بأرسال
املعـامالت الــواردة من املنـافـذ احلـدوديـة اجلنـوبيـة إىل
حمافظة الـبصرة والشمـالية إىل حمافظـة نينوى وأوعزت

معاون مدير عام املرور للشؤون الفنية لـ )                   (

)750( الف سيارة منفيست مسجلة حتى اآلن واضعافها غري مسجلة
برغم تنفيذ ضريبة اعمار العرا ق .. السيارات املستوردة يف تصاعد

ذكرت سابقـًا أن هناك استريادًا شـخصيًا واستـريادًا جتاريًا
كيف ميكـن التميـيز بـينهمـا؟! وكيف يكـون التعـامل مع

)5%( من قيمة السيارة املستوردة؟
-قرار سلطة االئتالف بشأن التجارة احلرة تتيح للتاجر أن
يـستـورد سيـارات وبـامكـان املـواطن أن يـستـورد واحـدة
بامسه وهـذا ما نـطلق عليه )العملـية االسترياديـة( وهذا
املـوضـوع تـتعلـق بضــريبـة الــدخل ألن كل املعـامالت
والتصاريح الكمـركية اليت ترسلها الكمارك ملديرية املرور
ترسل نسخة منـها إىل اهليئة العامة للضرائب اليت تتعامل

بشكلني يف استحصال الضريبة.
ما هي إجراءاتكم بصدد استخدام املنبهات )هورنات( اليت
تكـون قــريبــة من اصــوات سيـارات االسعــاف والنجـدة

اعتماد 12 مكتباً اهلياً لفحص املركبات وتوقع زيادة يف اعدادها

حسني كريم العامل
بـاشـرت مالكـات مـديـريـة املـوارد
املائيـة يف حمافظـة ذي قار بتـنفيذ
مـشــروع تطـهري االنهــر من نـبتـة
)الـشمبـالن( واالدغال املـائيـة الذي
سيـشمل تطهري اجلـداول واملبازل يف
عمـوم احملافـظة بـاستخـدام االيدي

العاملة.
ذكـر ذلك لـ )املــدى( املهنــدس علي
شــاهني مـديـر املـوارد املــائيـة يف

حمافظة ذي قار واوضح قائاًل:
ان هـذا املشـروع هو جـزء من محلة
وطـنيــة لتــشغيل االيـدي العـاملـة
وخاصـة يف الريف. واهلـدف منه هو
اسـتثمـار هذه الـطاقـات املعطـلة يف
تـنـظـيف اجلـــداول واملـبـــازل مـن
الـنبـاتـات واالدغـال املــائيـة حـيث
بـاشـرت املـديـريـة منـذ 2004/5/24
بتشغيل )8000( عـامل وملدة مخسة

حنو االفضل بنسبة %60. 
وعن طبيعة هذه املشاريع قال: 

- ان هذه املـشاريع سـتشمـل حتسني
مـشـاريع الـري حـسـب متـطلبـات
الــوضع احلــالـي واستـصالح اراض
جديدة وكـذلك انشاء منـظومة ري
حديثـة لبعض املنـاطق الغايـة منها
ايصال حصة مـائية كافيـة ومثالية

بدون هدر.

حتـريات واعـداد كشـوفات ملـشاريع
عـمالقــة غــايـتهــا تغـيري الــواقع
الــزراعـي واالروائي يف احملــافـظــة
والرقي به اىل مصاف الدول اجملاورة
حيـث ستـبلغ ختــصيـصـــات تلك
املشاريع عـدة مليارات من الـدنانري
ممــا جيعل الفالح يف حمــافظـة ذي
قار يتطلع اىل املستقبل بامل. حيث
من احملتمل ان تغري الـواقع الزراعي

يعرضهم للغرق .. وقـد قامت جلان
من االمـم  املتحـدة قـبل اكثــر من
اربعـة اشهـر بـزيـارة تـلك املنـاطق
واعـــــداد دراســـــات عـن احـــــوال

الساكنني يف حوض االهوار.
وعـن خطـة الـوزارة لتحـسني واقع

الري يف احملافظة قال: 
- طـلبت الـوزارة مـؤشـرات لـلخطـة
االستـثمـاريــة للعـام 2005 وجـرت

)الكـرماشيـة( يف ناحيـة بين سعد
وهور )ابو رزك( يف ناحيةاالصالح
وهــور )ابــو ســوبــاط( يف قـضــاء

اجلبايش بشكل كامل. 
وان عمليـة اعادة االهوار حـاليا ال
ميكن اجنـازهـا بـالـشكـل املطلـوب
بـسبب سـكن الكثـري من الفالحني
يف احواض االهـوار حيث ان غـمر
مــنخفـضـــات االهـــوار بـــاملـيـــاه

املياه اىل منـاطق مل يصلهـا املاء من
قبـل وهجرها سـاكنوهـا يف السابق.
وقـد عادوا االن بعـد توفـر املياه يف
هذه املناطـق، واملناطق الواقعة عى
حدود الـديوانيـة من )سيـد امحد
الـرفــاعي( علـى حــدود العمـارة
واملنـاطق القـريبـة من )ال بـدير(
علـى حـدود الـديـوانيـة ومنـاطق
)الرفيع( و)ال حـافظ( على حدود

السماوة.
ومن مـناطق االهـوار اليت غمـرتها

املياه قال: 
- لقـد جتــاوزت املسـاحـات اليت مت
غمـرهـا بـامليـاه )الـ)300.000( الف
دومن وهي تـشكل نـسبــة 30% من
مسـاحة االهـوار يف احملافـظة وتقع
هذه املسـاحات ضمن حـدود قضاء
سـوق الشيـوخ ونواحيه واجلـبايش
ونــواحـيه وقــد مت غـمــر هــور

العـــاطلـني خالل فـرتة تـنفـيـــذ
املشروع البالغة مخسة اشهر.
وعن الغاية من املشروع قال:

ان اهلــدف من هــذه احلـملــة هــو
تنـظـيف االنهــار واملبــازل ليـتم
تـوصيل املاء اىل اخر نقطـة بالنهر
حيث ان هـذه النباتـات كلما زادت
كثـافتهـا يف النهـر قل جريـان املاء
فيه بـشكل جيـد. واحيـانـًا متنع
مرور املـاء نهائيًا اذا كـانت كثافتها
عاليـة . وعن خماطـر الفيضـانات
اليت هددت الناصرية مؤخرًا وهل

مازالت قائمة قال:
- لقـد انتهـت خماطـر الفيضـانات
حـاليـًا وان تصـريف امليـاه اصبح
حسـب الطلب. حيث يـتم االتصال
بـاجلهـات املعنيـة يف الـوزارة حـول
اطـالق الكميـات املنـاسبـة وقد مت
استـثمـار هـذه الكـميــات اليصـال

أشهر وبأجر يومي مقداره )5000(
دينـار عراقـي وقد مت تـوزيع هذا
العـــدد من الـعمــال علــى مجـيع
االقـضيـة والنـواحي يف احملـافظـة
وحسب اجلـداول واالنهار الـواقعة
ضـمن الــرقعــة اجلغــرافيــة لكل
ناحيـة حيث ساهمـت هذه احلملة
علـى رفع املسـتوى املعـيشي البـناء
املنــاطق الــريـفيــة اضــافــة اىل
تعـزيزها لـلوضع االمين من خالل
توفري العمل يف تلك املناطق العداد
هـائلــة من العــاطلني عـن العمل.
نظرًا القتصار املدينة على جماالت
توظـيف هذه الـطاقـات وقد مت يف
ضوء ذلك تقسيم العمل على شكل
وجبـات وحسب اعـداد املتقـدمني
حيـث ستعمل كل وجبـة اكثر من
شهر لتستبدل بوجبة اخرى وذلك
الستـيعــاب اكرب عــدد ممكـن من

العام املقبل سيشهد اجناز مشاريع اروائية 
عمالقة يف احملافظة

القاضي علي احلميديالفنان فيصل جابرقصي ديبسعبد اخلضر الديبسحممد البحار


