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الناصرية/ حسني كريم العامل

جنـزت مالكـات مـديـريـة تـوزيع
كهـربـاء ذي قـار نـصب وتــركيب
أكثــر من 120 حمـولــة يف عمـوم
احملــافظـة خـالل الفرتة املـمتـدة
مــــن 1/ 5/ 2004 ولغايـة منتصف
شهـر حزيران احلـالي أعلن ذلك لـ
)املـدى( املهنـدس حممـد مـطشـر
مدير توزيع كهرباء ذي قار وقال:
إن نـصـب هـــذه احملـــوالت جـــاء
ملعاجلـة عيـوب الشبـكة القـدمية
اليت حيتـاج 95% منهـا إىل حتـسني
وتطويـر وإن عيوبها بـدأت تظهر
مع زيــــادة األمحــــال يف فـــصل

الصيف. 
خـاصـة بعـد اقـتنـاء الـكثـري من
املواطـنني لألجهـزة الكهـربائـية

ومنها بالذات أجهزة التكييف. 
ومع تـزايد مشاكل الـشبكة شكلت
املديرية عدة فرق للصيانة ترتكز
مـهمـتهــا علــى املعـاجلــة اآلنيـة
لالنقطـاعات واالختنـاقات حيث
تعمل هـذه الفـرق علـى استـبدال
عـــدد مـن احملـــوالت القـــدميـــة
مبحوالت ذات سعـات أكرب وتبديل
يف األسالك والقابلوات ولكن هذا ال
يكفي فالشبكـة حباجة إىل حتسني

وتطوير. 
وذلك مـن خالل مــد خـطــوط
جديـدة للضغـط العالـي والضغط
الـواطئ وتوسيع احملطات الثانوية
ونـصب حمـوالت تـوزيع إضـافيـة
واسـتبــدال احملــوالت احلـــاليــة

مبحوالت ذات سعات أكرب.

استمرار مالحقة
املتجاوزين

وعـن رفع التجاوزات قـال: بعد أن
تـسلمنـا تعليمـات وزارة الكهـرباء
خبصـوص رفع التجـاوزات شكلت
عـدة جلـان هلــذا الغــرض تقـوم
بـالتعـاون مع شـرطـة الكهـربـاء
وبعــض املكــاتـب الــسـيــاسـيــة
والـدينية بأداء واجبـاتها يف عموم
احملافـظة ألجل ضـمان ودميـومة
الـتيـــار الكهــربــائـي. ويف بعـض
األحيـان يتـم رفع التجـاوزات من
قبل جلـان حيث يلجـأ املتجاوزون
إىل إعادة اخلطوط ألكثر من مرة.
وعـن أعـمـــال الـتخـــريـب الـيت
تتعرض هلا الشبكـة قال: بالنسبة
ألعمــال النهـب والتخـريـب اليت
حتـدث للـشبكـة الكـهربـائيـة من

قبل بعض ذوي النفوس الضعيفة
فقـد مت التوجـيه من قبل الوزارة
بعـدم إعادة التـيار إىل أي منـطقة
حتــدث فـيهــا ســرقـــة ألعمــدة
الكهرباء أو األسالك إال بعد تقديم
تعهــد خـطـي من قـبل وجهــاء
املنطقة ويف حالة تكرار السرقة ال
يـتم إعــادة الـتيــار إال بعــد دفع
الكلف الالزمة إلعادته. وبعد هذا
اإلجـراء اخنفضت نوعـًا ما حاالت
الـسطو والـتخريب اليت تـستهدف
الـشـبكــات يف املنـاطق الــريفيـة

والطرق اخلارجية.
من جهـة أخرى اعتـصم العشرات
من منتسيب حمطة توليد الطاقة
احلـرارية يف الناصريـة أمام مبنى
حمافظـة ذي قار مطالبـني بإقالة
مـدير احملـطة وإجـراء انتخـابات

حـرة إلشغــال املنــاصب اإلداريـة
املهمة يف احملطة.

وقـال رئيـس املالحظـني عبـاس
عبــد احلـسـن راهي أحــد قــادة
االعتصـام، لقد قـدمنا تـقريرًا إىل
رئــاســـة اجمللــس االنـتقــالـي يف
احملافـظة قبل عـدة أيام مشفـوعًا
بالـوثائق وطـالبنـا فيه بتـشكيل
جلنـة للتحـقيق. وحنن بــانتظـار

الرد.
فيمـا قال املهندس الـكيمياوي أياد
عبـد العبـاس: لقـد مجعنـا أكثـر
مــــن 400 تــوقـيع لـلمـطـــالبــة
باالنتخابات. وإن الفساد اإلداري ال

ميكن السكوت عنه بعد اآلن.
وبعـد ساعـة من االعتصـام حضر
السيد رئـيس اجمللس االنتقالي إىل
مبنى احملـافظة للقـاء املعتصمني

الــذين طــالبــوا أعضــاء اجمللـس
االنـتقـــالـي بـــزيـــارة احملـطـــة
واالستـماع إىل مـعانـاة املنتـسبني
الــــذيــن يفــتقــــدون إىل ربــط
اخلدمـات. وطالب أحـدهم رئيس
اجمللـس بإجـراء حتقيق سـريع يف
آليــة إعطـاء املقـاوالت واخـتيـار
البعثـات. ذاكرًا إن أحـد املقـربني
من املـديــر العـام شـارك بـثالث
بعثات يف أقل من سنة بينما هناك
الكثري من املهنـدسني والفنيني يف
احملطة ممن هم حباجة إىل واحدة
من هـذه الـبعثـات. فـيمـا طـالب
حمـسن داخـل بصـرف فـروقـات
الــراتـب الـبــالغــــــــــة 13% الـيت
وعـدهم بهـا املـديـر ومل تصـرف
حتــى اآلن. يف حني طــالب عـلي
العيـســاوي بصـرف خمـصصـات
اإلطعـام والـسـاعـات اإلضــافيـة
وإعـادة تـقييـم الفنـيني وبعـد أن
استمع رئيـس اجمللس لطـروحات
املعتصمني طلب منهم أن يرشحوا
مخـسة أعـضاء لـطرح قـضايـاهم
أمـام اجملـلس مـوضحـًا آليـة عمل
اجمللـس يف عزل املديـرين العامني
ال تتم إال مبـوافقـة ثلثـي أعضـاء
اجمللس الذي يتكون من 40 عضوًا.
مؤكدًا أن إشغال املـناصب املهمة يف
الــدوائــر الــرمسيــة ال يتـم عن
طـريـق االنتخـاب.بل بـاخـتيـار
الـرجل املنـاسب للمكـان املنـاسب.
هذا وقد هدد عدد من املعتصمني
باإلضراب العـام وإطفاء احملطة إذا
مل تنفـذ مطالبهم بالكامل. ومنها

التحقيق مع املدير العام.

عمال محطة توليد الطاقة احلرارية يف الناصرية يطالبون بإقالة مديرهم

نصب 120 حمولة كهربائية يف ذي قار... وإجراءات إلعادة حتسني الشبكة
املوصل/املدى

مت يف القيـارة، تــدرب جممـوعـة
جديـدة من املتطـوعني ليكـونوا
جنودًا مشاة يف فيلق الدفاع املدني
العراقي. أولـئك املتطوعـون كانوا
يف السابق يعمـلون فالحني، سواق
تكـسي، والبعـض منهم قـد خـدم
حـتى يف اجليـش العراقي الـسابق.
بغض الـنظـر عن مـاضـيهم فـإن
أولئك الـرجـال قـد أقـسمـوا علـى
خــدمــة بلـــدهم، حتـت قيــادة
جـديـدة، ويـرتـدون الـزي الـذي

يرمز إىل مستقبل العراق.
وكـان يف شهـر نـيسـان املـاضي مت
ملء 7000 اسـتـمــارة تـطــوع إىل
كتيبة فيلق الدفاع املدني العراقي
بعــد االستفـسـار عـن خلفيــاتهم
واالنـتهـــاء من إجــراء املقــابالت
معهـم، ومت اختيـار 900 مـتطـوع
للكـتيبـة، ولقـد قضـى مسـؤولـو
فـيلق الــدفــاع املــدنـي العــراقي
أسبـوعـًا كــاماًل مع املـتطــوعني
اجلـدد للتأكد من رغـبتهم الكاملة

يف أن يصبحوا جنودًا.
حـاليـًا، سريـة الضـباط وضـباط
الـصف واجلنـود سـوف خيضعـون
حملـاضرات تـدريبـية مـدة ثالثة
أسابيع عن طـريق قوات التحالف.
وبقيـة السـرايا سـوف يتم الـبدء
بتدريـبهم يف شهر متـوز، ويف آخر
األمـر سـوف تبـاشـر هـذه القـوة
عـملهــا يف الـقيــام بــالــدوريــات
والغـــارات وعــملـيــــات نقـــاط

التفتيش.
إن تدريب قـوات التحالـف للجنود

العراقـيني ليس بـالشيء اجلـديد،
حيث لعـبوا دورًا مهـمًا يف تـدريب
الكتيبة 102، وقد قدم فيلق الدفاع
املـدني العـراقي دعمـًا حقيقـيًا يف
العـمليـات األمـنيـة يف وادي نهـر
دجلـة. حيث قاموا بـإلقاء القبض
على العـديد من األشخـاص الذين
كانـوا متـورطني بنـشاطـات ضد
قوات الـتحالف كـما نفـذوا مخس

غارات رئيسة.
إن إضافة كتيبـة جديدة إىل  فيلق
الدفـاع املدني الـعراقي، مـن شأنه
أن مينح مـستقباًل مـشرقـًا لوادي

نهر دجلة.
إن إعادة بنـاء اجليش العـراقي هو
جزء من إعـادة بناء الـعراق ألنهم
سـوف يقـومون حبـمايـة أنفـسهم
وبلــدهـم عنــد مغــادرة قــوات
التحـالف. العـراقيـون مـتلهفـون
لالنتقــال إىل الفصل اجلـديـد من
تارخيهم وذلك بـتحمل مسـؤولية

أمن بلدهم بأيديهم.
من جهـة اخرى اكمل )30( ضابط
شرطة عـراقيًا سابقًا مت اخيارهم
المكـاناتهـم القياديـة املشهـود هلا،
دورة تدريبية متوسطة يف االدارة
استمـرت ملدة اسبوعني نفذها كل
من سلطة االئتالف املؤقتة وفريق
االئـتالف املــســاعــد لـتــدريـب
الـشـرطـة بـالـتنـسـيق مع وزارة

الداخلية العراقية.
خالل الـــدورة، ركـــز مـــدربـــو
)االئـتالف( علـى مـواضـيع مـثل
اسـاسيـات االتصـاالت واخالقـيات

العمل وحل املشاكل. 

استخدم املـدربون جمموعة تتنوع
بني احملاضـرات والتمارين العملية
وجمـموعـات نقـاش صغرية خالل

تدريبهم للضباط.
لقد عمل معظم املتدربني ضباط
شـرطـة يف العـراق لألعـوام الـ10 أو
الـ15 املاضية ومت اخـتيارهم لشغل
منـاصب إدارية يف قـوات الشـرطة

املعاد تشكيلها.
ميـثل، الـ30 متخـرجًا والـذين هم
من خمـتلف أحنــاء بغـداد الـدورة
األوىل مـن سلــسلـــة من الــدورات

التدريبية املتوسطة يف اإلدارة.
قال السـيد ستيف كاسـل، مستشار
وزارة الـداخليـة ، خالل مـراسيم
التخــرج )االئتالف هنـا ملسـاعـدة
العراقيني على بـناء نظام العدالة،
ولكن ما نقـدمه هو جممـوعة من
األوراق وحنتــاج إىل شخص يـأخـذ
هـذه األوراق وحيـوهلـا إىل قـانـون
وهــذه املــســؤولـيــة تـقع علــى

عاتقكم(.
منـذ حترير العـراق، قام االئتالف
بتجنـيد وتـدريب أكثـر من 6400
ضــابط شـرطـة عـراقي جـديـد
وكذلك وفر التدريب لـ17859 ضابط
شرطـة ذوي خربة من الذين أعيد

تعيينهم.
وأضـاف السيـد كاسل قـائاًل )جيب
أن تقـول لنفـسك صـباح كـل يوم،
أستـطـيع أن أحــدث تغـيريًا، لـكن
الشـيء الذي ال نسـتطيع أن مننحه
لك هـو القـدرة علــى القيـادة، أنـا
أحتـــــداك اآلن وأطلـب مـنـك أن

ختطو إىل األمام وتقود.

فيلق الدفاع املدني يواصل تنظيم تشكيالته
واستقبال املتطوعني اجلدد وتأهيلهم

الرمادي / املدى
ميتاز الفـالح يف حمافظـة االنبار
بعـشقه الــدائم لالرض والـزرع
والنـاعـور الـذي ميـثل احلضـارة
االروائـيـــة يف العـــراق ويف زمـن
االكديني الذين استوطنوا مناطق
اعالـي الفرات قبل العهـد البابلي

بالف عام..
والسؤال الـذي كان يطـرح نفسه
بقوة يف اذهـاننا وحنن نتوجه إىل
مـديـريـة زراعـة االنبـار.. كيف
ميكن استثمار الـصحراء الغربية
وحتويلها إىل واحة خضراء بعيدًا
عن انتـظار مـواسم املطـر الذي
قد يأتي أو ال يأتي.. وكيف ميكن
لنـا النهـوض بـالـواقع الـزراعي
وتطـويـره..؟ ومـاذا نفـذنـا من
اخلـطط الــزراعيــة اليت بــاتت

تتحكم بها مشكلة املياه..!
زيادة املساحات املزروعة

ويف مـديـريـة زراعـة حمــافظـة
االنبار التقينـا املهندس )سيحان
عـواد طـراد( مـديـر الـدائـرة
وحبضور املهنـدس )محيد رشيد
صاحل( مـدير الـتخطيـط وعددًا
من املعـنيني بـالقـطاع الـزراعي
حـيث تنـاولنـا يف اللقـاء اخلطط
الــزراعـيـــة ومحلــة احلـصــاد

واستـثمــار الصحـراء ومـشـروع
امهـــات الـنخـيل حـيـث قـــال

املهندس مدير الزراعة
-لقد نفذت دائرة الزراعة خالل
مـومسهـا الشـتوي )2003 - 2004(
زراعـة )288326( دومنـًا ملـختلف
احملـاصـيل من بـينهـا )173092(
دومنًا حملصول احلنطة و)10639(
دومنــًا للـشـعري و)48741( دومنــًا
للخضـر الشتـوية املتنـوعة.. أما
املـوسـم الصـيفي احلـالي )2004(
فقـد بـلغت املـسـاحـات الـكليـة
املــــزروعــــة )204593( دومنــــًا
منهـــــــا )24032( دومنًا حملصول
الـسمـسم و)1174( دومنـًا لـزهـرة
الشمـس و)24429( دومنًا بطـاطا
ربيعيـة يف حني تــوزعت بقيـة
املــســاحـــات علــى احملــاصـيل
األخــرى. كمــا مت وضع خـطــة
طمـوحــة للمـومسني الـشتـوي
والـــــصـــيـفـــي )2004 - 2005(
بــاعـتمــاد زيــادة املـســاحــات
املرزوعـة لكافة احملـاصيل نظرًا
لتوفر احلصـة املائية حيث تبلغ
املـــســــاحــــات الـيت سـتـتـم
زراعـتـــــــهـــا )341940( دومنـــًا
للـمــوسـم الـشـتــوي و)212184(

دومنًا للموسم الصيفي.

اجناز حملة احلصاد
*وحول محلة احلصاد اجاب:

-لقـد مت تشكيل جلان من الشعب
الــزراعـيــة الـ )13( الـتـــابعــة
ملـديـريـتنـا وبـاشـراف رؤسـاء
الـوحـدات اإلداريـة يف االقـضيـة
والنواحي وبـدأنا حبملة يف 1/ 5/
2004 حلـصــاد حمـصــولـي احلنـطــة
والـشـعري يـدويـًا ومـيكـانـيكـًا
وبــاشــراك )139( حــاصــدة يف
احلـملـة وقــد بلـغت املـسـاحـة
احملـصــودة حتــى اآلن )152710(
دومنـًا حملصـول احلنطـة ومجيع
املسـاحات املخصصـة للشعري ومت
تـــســــويق )12750( طـنـــًا مـن
احلنطة واحلملة ال زالت مستمرة
وسـوف ننـتهي منهـا خالل هذه

االيام..
مكافحة الذبابة البيضاء
أما بالنسبة للمحاصيل الصيفية
فقد قـمنا بتـوزيع مساد الـيوريا
للـمسـاحـات املـزروعـة بـالـشلب
والبـالغة )3200( دومن يف مناطق
الرمـادي واحلبانية والكرمة كما
قمنـا بتـوزيع البـذور لـلخضـر
الــصيـفيــة املخـتلفـــة إال اننــا
الحـظنــا إن هنـاك عـزوفــًا من
الفالحني الرتـفاع أسـعارهـا من
قبل شركـة التجهيزات الزراعية

كذلك احلال بالنسبة للمبيدات..
مــشريًا إىل أن املــديــريــة تقــوم
حـاليـًا حبملـة واسعـة ملكـافحـة
ذبـابـة اليــامسني البـيضـاء اليت
تصـيب احلمـضيـات بـاستخـدام
مبيـدات الزيت الصـيفي + مبيد
تربيون وتشمل احلـملة مكافحة
)9( آالف دومن مـــن اشـجــــــــــار
احلمـضيــات ترتكــز يف املنـاطق
الـواقعــة بني نــاحيـة الكـرمـة
وقضـاء هيـت مرورًا بـالفلـوجة
والعـــامـــريـــة والــصقالويـــة
واحلبـانية والـرمادي فيمـا ختلو

محـضيـات املنـاطق الغـربيـة يف
احملــافظــة من اإلصـابــة بهـذه
الذبابـة ومما جتدر اإلشـارة آلية
أن هناك )13712( دومنـًا مرزوعة
بــاحلمـضيــات علـى مــستـوى

احملافظة.
استثمار حافات الصحراء
وحوض نهـر الفرات الـذي ميتد
ملــســـافـــة )512( كـيلـــومـرتًا يف
حمـافظـة االنبـار ارض خـصبـة
معـطــاء وخــاصـــة يف املنــاطق
الغـربيـة لـذلك بـدأ الفالحـون
بــالتــوسع بـاسـتغالل حـافـات

الصحـراء يف الـزراعـة واعـتمـاد
االبار االرتـوازية وتقنيـات الري
احلـــديـثـــة وعـن ذلـك يقـــول
املهنـدس )شيمـان عـواد طـراد(

مدير الزراعة
لقـد اعتمـدنا املـشروع الـوطين
لـتقـنـيــات الــري احلــديـثــة
الستغالل مـساحـات واسعـة من
الـصحـراء يف الـزراعـة حـيث إن
هنــاك أكثـر مـن )5( آالف بئـر
اروتـوازي و)637( جهازًا حمـوريًا
مت اسـتغالل لــزراعــة )46703(
دوامن مبحصـول احلنطة و)487(

جهازًا ثابتـًا لزراعة )3111( دومنًا
أمــا أجهـزة الـري بـالـتنـقيـط
والبـالغـة )445( جهـازًا فقـد مت
استغالهلا لـزراعة )46255( شتلة
زيتــون عـــالي الـــزيت يف قـلب
الصحـراء الغـربيـة وبـامكـاننـا
التوسع يف هذا املـشروع لو عادت
وزارة الزراعـة إىل اعتمـاد اآللية
الـقدميـة )املقـسطـة( لبيـع هذه
االجهـزة لعـدم متـكن غـالـبيـة
الفالحني من اقتنـائها باسعارها

املرتفعة حاليًا..!
وعن االستثمار العربي واالجنيب

للصحراء.. قال:
-حنـن نعــد خـطـــة الستـثمــار
الـصحــراء الغـــربيـــة من قـبل
مــستـثمـريـن كبـار وشـركـات
عـربية واجـنبية وهـذا املشروع
من املشاريع العـمالقة خاصة إذا
مـا علمـنا إن مـساحـة احملافـظة
تـشكل مـا يقــارب من ثلـث من
العـــــراق )55878800( دومن وأن
املــــســــــاحــــــة الــيت ميـكــن
زراعتهـــــــــــــا )991297( دومنـًا
هي ال تــشكل ســوى اقل من %2
مـن املسـاحـة الكليـة الـيت يغلب
علـيها الطـابع الصحـراوي.. وقد
راجعـنــــا الكـثـري مـن هـــؤالء
املـستـثمـرين والـشـركـات إال أن

املـشروع مـتوقف حـاليـًا وستتم
املبــاشــرة به حـــال استـتبــاب

الوضع األمين.
مشروع امهات النخيل

*وحول الربنامج الوطين لتكثري
وحتسني وزراعة النخيل اجاب

-تـنفـيــذًا لـتــوجـيهــات وزارة
الـزراعـة حـول مـشـروع امهـات
الـنخيل فقـد مت ختـصيص )20(
دومنــًا يف منـطقــة النـعيـميــة
بقضـاء الفلـوجـة هلـذا الغـرض
ومتـت زراعة )1200( فـسيلـة من
االصنــاف اجليـدة وبــاستخـدام
منظـومة الري بالتنقيط وهيأنا
املساحة الكافية للمشروع لتحمل
إضافـة )10( دوامن سنويـًا وحتى
تـصبح املـسـاحـة الـكليـة )90(
دومنـًا يف هذه املـنطقة الـزراعية

الرائدة..
ومـن اجلـــديـــر بـــالـــذكـــر إن
هنــــــــــــــــــــاك )51613( دومنــًا
للبـســاتني يف احملــافظــة مـــــن

بينها )25195( دومنًا للنخيل..
واخريًا.. وقبل أن نـودع مديرية
زراعـة حمافظـة االنبار ال بـد لنا
مـن االشــادة جبهــود املهـنــدس
)محيــد رشيـد صـاحل( مـديـر
الـتخطيط ملا وافـانا به من ارقام

احصائية رافقت املوضوع..

 استثمار حافات الصحراء الغربية يف االنبار  واجناز عمليات احلصاد

البدء حبملة مكافحة ذبابة اليامسني البيضاء لـ )9( آالف دومن من احلمضيات
عزوف الفالحني عن املبيدات والبذور بسبب ارتفاع االسعار..!

بغداد/ املدى
أبدت مؤسسة كولبنكيان الربتغالية
الـيت ســاهـمـت يف إنــشــاء مـتحف
النـاصـريـة عــام 1969 استعـدادهـا
لـتجـهيــز املـتحف بــاملـطبــوعــات
وتعـويـض مكـتبـته اليت أحــرقت
مؤخرًا، بـاإلصدارات اليت طبعت يف
زمـن احلصـار إضـافــة إىل جتهيـزه
مبخترب فين متخصص باآلثار.. ذكر
ذلك لـ )املدى( املفـتش اآلثاري عبد
األمري احلمداني مدير مفتشية آثار

ذي قار.
وفد أوربي

وقال لقـد وعدنـا الوفـد الربتغـالي
الـذي زار املتحف مـؤخـرًا بـتجهيـز
املـتحـف بكل ذلـك ومن املــؤمل أن
ترسل مـؤسسـة كولبـنكيان فـريقًا
فنيـًا هلذا الـغرض يف نـهايـة الشـهر
احلـالي. وعلى الـصعيد نفـسه أبدى
السيد روتـرهام املستـشار يف جملس
الـعموم الربيطـاني الذي زار مـدينة
النـاصـريـة ضمن وفـد مـن جملس
العمـوم اهتمـامه مبوضـوع املتحف
وأكد أنه سيقوم باستنفار املؤسسات
الثقـافية وجملـس املتاحف العـاملية
واملـتحـف الربيـطــانـي علــى وضع
متحف النـاصريـة يف دائرة الـضوء
بـاعـتبــاره متحفــًا إقليـميــًا ميثل

احلضارة السومرية.
ويف رده علـــــى ســـــؤال يـــتعـلق
بـاهـتمـامـات اهلـيئـة العـامـة قـال

احلمداني:
- أن اهليئـة العـامـة لآلثـار مـهتمـة
مبـوضـوع املـتحف وقـد خـاطـبت
مديـرية املساحـة العامة لـتجهيزنا
خبــرائـط )كــادسرتو( إضــافــة إىل
تـأمني احلمـايـة للـمتحف واملـواقع

األثرية.
الفريق اآلثاري اإليطالي

وعن عمل الفريق اإليطالي حلماية
اآلثـــار قـــال إن األحـــداث األخـرية
أوقفـت عـمـل الفــــريق اآلثـــاري

بعد أن إطلعت على حجم الدمار الذي حلقه 

مؤسسة كولبنكيان تتعهد بإعادة تأهيل متحف
الناصرية/ املدىالناصرية وتطوير مكتبته

باشـرت مالكات مـديريـة املوارد املـائية يف
حمـافظـة ذي قــار تنفيـذ مشـروع تـطهري
االنهــر من نـبتـة )الـشـمبالن( واالدغـال
املــائيـة الــذي سيــشمل تــطهري اجلـداول
واملبــازل يف عمـوم احملــافظـة بــاستخـدام

االيدي العاملة.
ذكر ذلك للمدى املهندس علي شاهني مدير
املـوارد املائـية يف حمـافظـة ذي قار واوضح

قائاًل:
ان هذا املشـروع هو جزء من محلـة وطنية
لتشغيل االيـدي العاملة وخـاصة يف الريف.
واهلـدف منه هـو اسـتثمـار هـذه الطـاقـات
املعطلـة يف تنـظيف اجلـداول واملبـازل من
النبـاتـات واالدغـال املـائيـة حيث بـاشـرت
املـديريـة منذ 24/5/2004 بـتشغيل )8000(
عـامل وملــدة مخسـة أشهـر وبـأجـر يـومي
مقداره )5000( دينار عراقي وقد مت توزيع
هـذا العدد من العمـال على مجـيع االقضية
والنـواحي يف احملــافظـة وحـسب اجلـداول
واالنهـار الواقعـة ضمن الـرقعة اجلغـرافية
لكل ناحية حيـث ساهمت هذه احلملة على
رفع املــستــوى املـعيـشـي البنــاء املنــاطق
الريفية اضـافة اىل تعزيـزها للوضع االمين
مـن خالل تــوفـري العـمل يف تلـك املنــاطق
العداد هائلة من العاطلني عن العمل. نظرًا
القتـصار املدينة علـى جماالت توظيف هذه
الطاقات وقد مت يف ضوء ذلك تقسيم العمل
علـى شكل وجبات وحسب اعداد املتقدمني

اإليطـالي الـذي كــان يعمل طـوال
األشـهر السـابقة علـى محايـة اآلثار
وقــــد مشل هــــذا الـتــــوقـف كل
املـسـاعــدات اليت كــانت تقـدمهـا

القوات اإليطالية يف هذا اجملال.
وعن محـاية املواقع األثرية قال: إن
املواقع األثـرية حمميـة اآلن بعد أن
تـأثرت بـرتدي الوضع األمـين الذي
شهـدته املدينة مـؤخرًا حيث تقوم
دوريـات الشـرطة العـراقيـة حالـيًا
ومبـشاركة ومساعدة حراس املواقع
األثـريـة بـدوريـات مـشرتكـة شبه
يـوميـة لتـوفري وتــأمني احلمـايـة

للمواقع.

وقـد مت غمر هـور )الكرمـاشية( يف نـاحية
بـــين سعـــــــد وهـــــــور )ابـــــــو رزك( يف
ناحيةاالصالح وهور )ابو سوباط( يف قضاء
اجلـبايـش بشكـل كامـل. وان عمليـة اعادة
االهـوار حـاليــا ال ميكن اجنـازهـا بـالـشكل
املطلوب بسبب سكن الكثري من الفالحني يف
احواض االهـوار حيث ان غمـر منخفـضات
االهوار باملياه يعرضهم للغرق .. وقد قامت
جلان من االمم  املتحدة قبل اكثر من اربعة
اشهر بـزيارة تلك املـناطق واعـداد دراسات

عن احوال الساكنني يف حوض االهوار.
وعن خـطة الـوزارة لتحـسني واقـع الري يف

احملافظة قال: 
- طلـبـت الـــوزارة مـــؤشــــرات للخـطـــة
االستثـماريـة للعـام 2005 وجرت حتـريات
واعداد كـشوفـات ملشـاريع عمالقـة غايـتها
تغيري الـواقع الزراعي واالروائي يف احملافظة
والرقـي به اىل مصاف الـدول اجملاورة حيث
سـتبلـغ ختصـيصــات تلك املـشـاريع عـدة
مليـارات من الـدنـانري ممـا جيعل الفالح يف
حمافـظة ذي قار يتطـلع اىل املستقبل بامل.
حيث مـن احملتمل ان تغـري الواقع الـزراعي

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

- ان هذه املشـاريع ستشمل حتـسني مشاريع
الـري حـسـب متـطـلبـات الــوضع احلــالي
واسـتصالح اراض جـديـدة وكـذلك انـشـاء
منظـومة ري حديثة لبـعض املناطق الغاية
منها ايـصال حصـة مائيـة كافـية ومثـالية

بدون هدر.

اسـتثمـار هـذه الـكميـات اليصـال امليـاه اىل
منـاطـق مل يصلهـا املـاء مـن قبل وهجـرهـا
ساكـنوهـا يف السـابق. وقـد عادوا االن بـعد
توفر املياه يف هذه املناطق، واملناطق الواقعة
عـى حـدود الـديـوانيـة مـن )سيـد امحـد
الـرفـاعي( علـى حـدود العمـارة واملنـاطق
القـــريبـــة من )ال بــديــر( علــى حــدود
الديوانيـة ومناطق )الـرفيع( و)ال حافظ(

على حدود السماوة.
ومن مناطق االهوار اليت غمرها باملياه قال:

- لقـد جتـاوزت املسـاحـات اليت مت غمـرهـا
باملـياه )الـ)300.000( الف دومن وهـي تشكل
نسـبة 30% من مسـاحة االهوار يف احملـافظة
وتقع هـذه املسـاحـات ضمن حـدود قضـاء
سـوق الشيوخ ونواحيه واجلبايش ونواحيه

حـيث سـتعمـل كل وجبــة اكثــر من شهـر
لتسـتبدل بـوجبة اخـرى وذلك الستـيعاب
اكرب عـدد ممكـن من العـاطلـني خالل فرتة

تنفيذ املشروع البالغة مخسة اشهر.
وعن الغاية من املشروع قال:

ان اهلــدف من هــذه احلملـة هــو تنـظيف
االنهـار واملبـازل ليتم تـوصيل املـاء اىل اخر
نقطـة بالنـهر حيث ان هـذه النباتـات كلما
زادت كثافـتها يف النهـر قل جريـان املاء فيه
بشكل جيد. واحيانـًا متنع مرور املاء نهائيًا
اذا كــانت كثـافتهـا عـاليـة . وعن خمـاطـر
الفيضـانات اليت هـددت الناصـرية مـؤخرًا

وهل مازالت قائمة قال:
- لقد انتهت خمـاطر الفيـضانات حـاليًا وان
تصـريف املياه اصـبح حسب الـطلب. حيث
يتـم االتصـال بـاجلهـات املـعنيـة يف الـوزارة
حــول اطالق الكـميــات املنــاسبـة وقـد مت
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