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NEWS & REPORTS

يف احلدث احمللي

) تضع تقرير اخملابرات االمريكية امام املواطنني

(

اجـمـاع ان (احلــرب االهــليــة) اليمــكن ان حتــدث يف مـجتمعنــا
بغداد/بشار الشداد احلياوي
اليثير اخملاوف

تنبأ تقرير اخملابرات املركزية
االمريكية باحتمال وقوع حرب
اهلية يف العراق ،جاء هذا
التقرير يف وقت يشهد الشارع
العراقي تصاعد وتيرة االرهاب
وزرع العبوات الناسفة
والسيارات املفخخة الى جانب
التوتر الذي تشهده بعض
املدن.
يف الوقت نفسه ،يشهد
املواطن العراقي اصرار
احلكومة العراقية على العمل
من اجل السيطرة على الوضع
االمني وفرض سيادة القانون
وتأكيد اجراء االنتخابات يف
موعدها احملدد ،واستمرار عقد
اجمللس الوطني العراقي
جلساته وممارسة دوره
كمؤسسة برملانية.

واذا ك ــانـت اخمل ــاب ــرات االمـ ــريكـي ــة ت ــرى يف
م ـ ـ ـسـ ـتـقـ ـبـل الـعـ ـ ـ ــراق ،احـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــال احلـ ـ ـ ــرب
االهلية !..فكيف ينظر العراقيون ملستقبل
بالدهم..؟
وما رأي املواطن العراقي يف رؤية اخملابرات
االمـ ــريـكـيـ ــة ملـ ـســتقـبـل العـ ــراق..؟ يف هـ ــذا
االسـت ـطـالع تعـ ــرفـن ـ ــا علـ ــى اراء عـ ــدد مـن
العــراقـيني مـن خالل اجــابــاتهـم علــى هــذا
التساؤل:

مشاركة جماهيرية

السـيد فـؤاد محمـد علي-مـدير يف مـصرف
ال ـ ــرش ـي ـ ــد -وع ـض ـ ــو احت ـ ــاد ال ـ ـش ـي ـ ــوع ـيــني
العــراقـيـني ق ــال :نعـم ان اسـتـمــرار ال ــوضع
علــى مــاه ــو علـيه دون اشــراك اجلـمــاهـيــر
صـ ــاحـبـ ــة امل ـصـلحـ ــة احلقــيقـيـ ــة يف عـ ــراق
دميقـراطي فيـدرالي علمـاني سوف يـنزلق
الوضع الى حرب اهلية الحتمد عقباها.

احلل هو اشراك اجلـماهير بعـملية احلسم
ومقـاومة االرهـاب وذلك بـتفعيلهـا من قبل
االحزاب الثورية والدميقراطية والعلمانية
واالسالمـيــة الـتقــدمـي ــة وزجه ــا يف معــركــة
الق ـض ـ ــاء علـ ــى االرهـ ــاب ،وكـ ــذلـك ضـ ــرورة
الـوعي والتـثقيف بـالوضـع وعواقـبه وفضح
الق ــوى الــظالمـي ــة والـ ــرجعـي ــة واملـت ــزمــته
واالرهابية والسلفية االرهابية.
وكحل ســريع يـجب انـشــاء جـبهــة تق ــدميــة
دميق ــراطـي ــة ث ــوري ــة لـكل الق ــوى ص ــاحـب ــة
املـصلحــة يف بنـاء عـراق جـديـد دميقــراطي
علماني.

فشل املشروع

االستــاذ جمعــة عبــد علـي -متقـاعــد -عبـر
عن رآيه قائالً:
ان تغـييـب اجلمــاهيــر من جهــة وتخــويفهـا
بــالقـتل واالرهــاب مـن جهــة ثــانيــة ،جعلهــا

تـقف مـ ــوقف ـ ـاً سلـبـيـ ـاً ان ـط ــوائـيـ ـاً جتـ ــاه كل
مــايجــري حــولهــا ،ممــا يـفتـح البــاب واسع ـاً
ام ــام كل االحـتـمــاالت اخلـطـيــرة مـن حــرب
اهلـيـ ــة وتق ـسـيـم ،خ ــاص ــة اذامـ ــا علـمـن ــا ان
النـظــام الـســابق عـمل بجــد وبــشكـل منـظم
عل ـ ـ ــى ته ـي ـئ ـ ـ ــة االرض املالئ ـمـ ـ ــة مل ـثـل تلـك
االحتماالت.
لـكن مـن النــاحيـة االخـرى فــان اجلمــاهيـر
الـواسعـة مـن شعبنـا معـاديـة متـامـاً ورافضـة
ب ـشـكل ق ــاطـع للحـ ــرب االهلـيـ ــة او تق ـسـيـم
الوطن.
ومـا علـى احلكـومـة واالحــزاب والتنـظيمـات
الـ ـسـيـ ــاسـي ـ ــة إال ان تفـعل دور اجلـمـ ــاهـيـ ــر
العـريضة للتصدي لهذه الهجمة الظالمية
أوالً وال ـتـ ـصـ ـ ــدي لــكل اشـكـ ـ ــال ال ــتخـ ـ ــريــب
واالرهـاب وعـزل عنـاصـره وفـضحهـم وفضح
ارتباطـاتهم بـاستعمـال سالحني ،الـتقدم يف
العـملـيــة االقـتـصــاديــة ،واسـتعـم ــال العـنف

يف بابل جهود طبية مخلصة

مكافحةاجلهاالتالصحيةونرشالوعيالصحيبنياملواطنني
بابل/مكتب املدى

(صحــة اجلمــاهيــر) مـطـلب مـهم
مت ـ ــام ـ ــا مــثل م ــطلــب ح ـ ــريــتهــم
ومـ ــطلــب اس ــتقـاللهــم ورفـ ـ ــاههــم
االقـ ـت ـ ـصـ ـ ـ ــادي...الـخ ف ـكـل هـ ـ ـ ــذه
أهـداف انـقالبيــة مهمـة مـطلـوبـة
مــن أجل تـ ـشـيـيـ ــد (دولـ ــة العـ ــراق
احلـديثـة) بكل مـا تعنيه احلـداثة
مــن معـنـ ــى علـ ــى صعـ ــد املـ ــدنـيـ ــة
والثقافة واحلضارة .
واإلعالم وببساطة وبكلمتني هو:
خطـاب للنـاس واإلعالم الـصحي
هـ ــو خ ـط ـ ــاب للـنـ ــاس يـ ــرشـ ــدهـم
للمحافظة على صحتهم .
(امل ــدى) ح ــاورت ال ــدكـت ــور مـنق ــذ
مـاشـاء اهلل جـابــر مسـؤول اإلعالم
يف دائـرة صحـة بـابل الــذي تنـاول
أمثلة للجهاالت الصحية بالقول
 :يحـت ــاج اجملـتـمـع الع ــراقـي ال ــى
جـه ـ ـ ــد م ـ ـض ـ ـ ــاعـف عـل ـ ـ ــى س ـب ـيـل
اإلص ـ ــالح الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ــحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ألن (
اجلهاالت) الصحيـة متعمقة فيه
 ،ولألسف حتى عند املثقفني ...
ومن أمثلة هذه اجلهاالت :
 والدة األم الـبـ ــاكـ ــر يف املـنـ ــزل أوعند القابلة.
 -عـدم اإلهـتمـام اجلــدي بجـدول

تلقيح األطفال .
 تنــاول الــدواء بــشكل كـيفـي مندون أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ رأي ال ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــب أو
الصيدالني .
 الـلجـ ــوء الـ ـشـ ــديـ ــد واملـلحـ ــوظلل ـطـب الـتـقلـيـ ــدي  :العـ ـشـبـي أو
ال ــتج ـب ـيـ ـ ــر أو املعـ ـ ــالج ال ـ ــشع ـبــي
الفـيـ ــزيـ ــاوي أو غـيـ ــر ذلـك وتـ ــرك
الطب احلديث .
 جهـاالت عند ذوي املهن الـطبيةأو الصحية أنفسهم .
 تنـاول ( جـنب العـرب) املـصنـوعمن حليب غـير مبـستر .أو (قـيمر
الع ــرب) ،علــى الــرغـم مـن وضــوح
وجود الشعر والتلوث فيهما.
 ارتياد املطاعم املعرضة للغبار . عدم إهتمام دوائر املاء بـ (وضعالكلور) للماء.
 جتميـد املـواد الغـذائيـة (ولـو انهـ ـ ـ ــذا املـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوع نـ ـ ـ ــادر ب ـ ـ ـسـ ـب ــب
اإلنقـ ـطـ ـ ــاع املـ ـ ـس ـت ـم ـ ـ ــر لل ـت ـيـ ـ ــار
الكهربائي).
 كثرة البدانة يف اجملتمع . التدخني الهستـيري املبالغ فيهجدا.
 اهمـال العنـايـة بـاألسنـان وعـدماإللتزام بتنظيفها بالفرشاة.

جسامة املهمة

ان املــطل ــوب ه ــو جه ــد مـض ــاعف
ومستـمر ومكـرر باحلـاح  ..الى ان
يؤدي ثماره العملية..
يف حوار سـابق معـكم قلنـا  :يجب
ان نبـدأ بــأنفــسنـا  ،أنــا نفــسي _
مع ادّعــائـي شـيـئــا مـن الــوعـي _
أشتــري قـيمــر العــرب إذا أوصـيت
به ،أن ــت نف ـ ـسـك ح ـ ــدث ـت ـنــي عــن
أهلك الــذين يـستـعملــون أحيـانـا
صح ـ ــون ـ ــا وأوانــي مع ـ ــدن ـي ـ ــة مــن
(الفـافـون) املعـاد علـى الـرغـم من
ضررها .
قلــت لــك :يف بعــض امل ـ ــؤسـ ـس ـ ــات
الــصحـي ــة  ،الك ــافـتـي ــري ــا  ،وب ــائع
الـشــاي غيـر مـطـابـقني الـشـروط
الـ ــصح ـيـ ـ ــة  ..م ـ ـ ـرّة زرت احـ ـ ــدى
اجله ــات الــصحـي ــة ال ــرق ــابـي ــة ..
أتدري أيـن كان مكـان بائع الـشاي
عندهم !
إنه عنـد بـاب املــرافق الـصحيـة !!
وهـذا يشبه جدا ( ان يكون الذئب
هو راعي الغنم)!!
وبأم عـيني رأيت أحـد املديـرين يف
وزارة الصـحة يأكل يف مـطعم غير
مج ــاز ،يفـتــرش الــرصـيف ويـبـيع
(املعالك) (سفـري) والنـاس تـأكل

واقفة ..
األغـ ـ ــرب يف هـ ـ ــذا األمـ ـ ــر ان هـ ـ ــذا
املـ ــطع ــم مقـ ـ ــابل دائـ ـ ــرة صح ـيـ ـ ــة
مهمة.
نحـتـ ــاج الـ ــى اجلـ ــديـ ــة يف وعـيـنـ ــا
ال ــصحـي  ..ال أن تـكـ ــون املـ ـس ـ ــائل
الـصحيـة (لعقـا) علـى ألسـنتنـا ..
فـإذا(جُ ـرِّبنــا ) كنــا كغيـرنـا ..نـأكل
الـ ــطع ـ ــام يف األس ـ ــواق  ،ون ـ ـش ـ ــرب
اللـنب  ..ونـت ــرك تلقــيح األطف ــال
دون معنى.

جديّة الوعي الصحي

يـنـبغـي أن يك ــون وعـيـن ــا الــصحـي
جــادا ودقـيقــا ..ريــاضيــا حتـميــا ،
متاما مثل جدية استاذنا الدكتور
ن ـ ـ ــزار احلـ ـ ـسـ ـن ــي ال ـ ـ ــذي درّسـ ـن ـ ـ ــا
موضوع( األكياس املائية) يف كلية
طب بغداد..
أتدري ماذا قال؟؟
قـ ـ ـ ــال( :أنـ ـ ـ ــا ال أسـ ـمـح يف بـ ـيـ ـت ــي
بـتناول اخلـضروات التـي ال تُطبخ
 ..وال تُق ـشّ ــر ..ففـي بـيـتـي  ..نعـم
للـ ـسـلق والـ ـسـبـ ــانـغ ألنه يُ ـطــبخ ،
نعــم لـلخ ـيـ ـ ــار ألنهـ ـ ــا تُق ـ ـشّ ـ ــر وال
تُطبخ).
ال..ال لـل ـ ـ ـ ــريـح ـ ـ ـ ــان وال ـك ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ــس
والـك ـ ـ ــراث :ألنـه ـ ـ ــا ال تُـقـ ـ ـشّ ـ ـ ــر وال

تُطبخ..
أنـظ ــر لهــذه اجلــديــة الـتـي حتــرم
على نفـسها بعـض الطيبـات منعا
حلـ ــدوث املـ ــرض وهـ ــو (األكـيـ ــاس
املـائية) مـن جذوره واستـئصاال له
يف مهده.

جبهات متعددة

ان مـن املـنــاسـب جــدا ان ت ـسـتعـني
الـ ـ ـ ــدوائـ ـ ـ ــر ال ـ ـصـحـ ـيـ ـ ـ ــة إلجنـ ـ ـ ــاح
برامجها التثقيفية أو الرقابية أو
الوقـائية  ،تـستعني بجهـات أخرى
 ..مـثال وس ــائـل اإلعالم احمللـي ــة ،
املدارس  ،املـساجد  ،رجـال الدين ،
والسلطات التنفيذية .
ان هــذا الـتكــاتـف والت ــآزر مبــارك
جـ ــدا  ..ويـ ــأتـي بـنـت ـ ــائج ممـتـ ــازة
الحـظنــاهــا يف حـمالت الـتلقـيح ،
أو حمالت التوعيـة من آثار الغش
الغـذائـي األخيـرة  ،والـتي مــازالت
مستمرة.
وإذا كنا لـم نأت بجديـد يف حوارنا
ه ـ ــذا ألن كل م ـ ــا قل ـن ـ ــاه مع ـ ــروف
وواضـح ومـفـهـ ـ ـ ــوم  ..فـ ـ ـ ــإن قـ ـ ـ ــول
ال ـش ــاع ــر يـنـطـبق مت ــامـ ــا علـيـن ــا
عندما يقول:
إذا كنت ال تدري فتلك مصيبة
وان كنت تدري فاملصيبة أعظم.

بعد مسيرتها املتعثرة..

املدينة السياحية يف احلبانية تستقطب العوائل النازحة من الفلوجة
إسكان العوائل مجاناً يف الدور غير املؤهلة وبنصف القيمة يف اجلاهزة..
االنبار/املدى
عنـدمـا أنـشـأت املــدينـة الــسيــاحيـة يف
احلـبـ ــانـيـ ــة عـ ــام ( )1979كـ ــان هـ ــدفهـ ــا
تق ــدمي اخل ــدم ــات ال ــى ك ــاف ــة شـ ــرائح
اجملـتـمع وخ ــاص ــة مـت ــوسـطـي ال ــدخل
منهـم ..وهي امتداد لشواطئ احلبانية
الق ــدمي ــة الـتـي ك ــانـت ملـتق ــى الـن ــاس
والـسفرت الـسياحيـة ..وامتازت املـدينة
بخدمـاتها املتطورة حيث يضم فندقها
( )235غرفـة بطبقـاتة اخلـمس اضـافة
الـ ـ ـ ــى ( )528داراً سـك ـنــي ـ ـ ــة ب ـ ـ ــدرج ـ ـ ــات
سـي ــاحـي ــة مــتف ــاوت ــة و ( )10م ـط ــاعـم
فـ ــاخـ ــرة وصـ ــاالت لـاللعـ ــاب وقـ ــاعـ ــات
للمؤمترات ومنتـزهات وحدائق والعاب
ومرسى للزوارق على شاطئ البحيرة..
ويتجـاوز عـدد العـاملـني فيهـا اكثـر من
الـف م ـ ـ ــوظـف وع ـ ـ ــامـل وهــي مــن اهــم
اجملـمعــات ال ـسـيــاحـي ــة علــى م ـسـتــوى
الشرق االوسط..
اال ان املــدينـة الـسيــاحيــة يف احلبــانيـة
وبعــد ( )11عــامــا مـن عــزهــا ت ــراجعـت
الــى اخللف ( )13عــام ـاً اخــرى عنــدمــا
بــيعــت ض ـمــن م ـ ــامت ب ـيـعه مــن ام ـ ــوال
ال ـ ــدول ـ ــة ع ـ ــام ( )1990ولــتع ـ ــانــي ()10
سنـوات من عبث القـطاع اخلـاص طال
اخلــراب خاللهـا كـل شيء ولـتعـود مـرة
اخرى الى الـدولة عام ( )2001وتواصل
مـ ـسـي ـ ــرته ـ ــا املــتعـث ـ ــرة حـت ـ ــى بع ـ ــد ان
اصـبحـت ش ــرك ــة ع ــام ــة ت ــابع ــة ل ــوزارة
الثقافة.

مـد انبــوب للمـاء من مـدينـة الفلـوجـة
الــى امل ــدينــة الــسي ــاحيــة وبـطــول ()22
كيلـو متـراً وهـو بنـسبـة اجنـاز متقـدمـة
كـب ــديل وع ــامل م ـســاعــد خلــزان املـيــاه
املـوجود علـى البحيـرة وملعاجلـة حاالت
املد واجلزر..
امــا الـفنــدق الــسيــاحي يف املــدينــة فال
يـ ـ ــزال العــمل فــيه م ـتـ ـ ــوقفـ ـ ـاً ب ـت ـ ــراكــم
الـسـنني وقـد اعـددنـا دراسـة الـى هـيئـة
السياحة العادة اعماره وبكلفة مليار و
( )250مل ـي ـ ــون دي ـن ـ ــار وس ـيــنف ـ ــذ ه ـ ــذا
املـ ـشـ ــروع ضـمـن حــملـ ــة اعـ ــادة اعـمـ ــار
العراق..

استقطاب العوائل النازحة

كرمي الدليمي مدير العالقات يف احلبانية

مشاريع لالعمار ..ولكن

(امل ــدى) زارت امل ــديـن ــة ال ـسـي ــاحـي ــة يف
احلبانية حيث جتـري حالياً محاوالت
لـتـ ــرمـيـم مـ ــاميـكـن تـ ــرمـيــمه او اعـ ــادة
اصالحه من مـنشـآتهـا والـتقت الـسيـد
حميـد عبـود مـديـر عــام الشـركـة الـذي
حتدث لنا بالقول..
لقـ ـ ــد مت اع ـمـ ـ ــار ( )100دار سـك ـن ـيـ ـ ــةاخـرى وتأهـيل مدينـة االلعاب واضـافة
ألعــاب جــديــدة الـيهــا وتــوسـيع مــرســى
الـزوارق وافتتاح مطعـم اخليمة واعادة
املـ ـسـ ــاحـ ــات اخل ـضـ ــر الـ ـشـ ــاسعـ ــة الـ ــى
املـدينة بعد ان اصابـها اجلفاف نتيجة
النخفــاض ميـاه الـبحيــرة كمـا يجـري

ونـتــيجـ ــة لالحـ ــداث الـ ـسـ ــاخـنـ ــة الـتـي
تـ ــشهـ ــدهـ ــا مـ ــديـنـ ــة الـفلـ ــوج ـ ــة فقـ ــد
اســتق ـطـبـت املـ ــديـنـ ــة الـ ـسـيـ ــاحـيـ ــة يف
احلبــانيـة العــوائل النـازحــة منهــا كمـا
يــؤكــد ال ـسـيــد كــرمي الــدلـيـمـي مــديــر
الـعالقـ ــات يف الـ ـشـ ــركـ ــة وي ـضــيف ..ان
جـمــيع الـ ــدور الـ( )495الـتـي ت ـضــمهـ ــا
املــدينــة قــد حجــزت او شغلـت عن قـبل
ه ــذه الع ــوائل بــاسـتـثـنــاء ()10وحــدات
سـك ـن ـيـ ـ ــة م ـ ـ ــؤهلـ ـ ــة بـ ـ ـشــكل ج ـيـ ـ ــد مت
االحتفاظ بها للعرسان اجلدد فقط.
*وعـ ــن آلـ ــيـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـتـعـ ـ ـ ـ ــامـل مـع هـ ـ ـ ـ ــذه
العوائل..يقول
ان زخـم العــوائـل النــازحــة كــان كـبيــراًجـداً فقــد استـغلت الــدور غيـر املـؤهلـة
واملـت ــروك ــة وحـت ــى امل ـس ــارح وامل ـط ــاعـم

ومـ ــرسـ ــى الـ ــزوارق واملـ ــدارس واملـ ــراكـ ــز
الـصحيــة واالطفـاء واحلــدائق العـامـة
مـ ــن ق ـ ـبـل ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـع ـ ـ ـ ـ ــوائـل ..ونـحـ ــن
مــتعـ ــاطف ــون مـعه ــا ن ـظ ــراً ل ـظـ ــروفه ــا
االسـتثنائيـة ولكون اغلبهـا من العوائل
املــتعـففـ ــة وذات ال ـ ــدخل احملـ ــدود وقـ ــد
ارتـأينـا ان نـوفـر لهـا الـسكن اجملـاني يف
الـدور غيـر املـؤهلــة وبتخفـيض مقـداره
 %50لل ـ ــدور ال ـتــي مت اع ـ ــادة ت ـ ــاه ـيـله ـ ــا
م ـسـتخ ــدمـني صالحـي ــة امل ــدي ــر الع ــام
ورئيـس الهـيئــة يف ذلك وقــد مت اسكـان
اكثر من ( )300عائلة حلد االن..

جولة حرة يف املدينة

ورافقنـا الــزميل كـرمي الــدليـمي مـديـر
العالقــات يف جــولــة مـيــدانـيــة حــرة يف
املدينـة حيث شاهدنا االسواق الشعبية
الـتـي هــي اصالً اسـ ــواق املـ ــديـنـ ــة غـيـ ــر
امل ـسـتغلــة يف حـني كــان عــدد كـبـيــر مـن
الـصبيـة يرتـادون املسـابح الثالثـة التي
مت اعـادة تـاهـيلهــا غيـر ابهـني بلمـسـات
الـبــرد الـصـبــاحـيــة فـيـمــا كــان الـبعـض
االخـ ــر مــنهـم يـلعـب الـكـ ــرة ال ـطـ ــائـ ــرة
الشـاطئيـة والحظـنا ان الـدور مستـغلة
من اكـثر من عائلة علـى الرغم من انها
سيـاحيـة صغيـرة ..واشـار الـسيـد مـديـر
الـعالقـ ــات يف خـتـ ــام جـ ــولـتـنـ ــا الـ ــى ان
املـدينـة السـياحـية يف احلـبانـية سـتعود
زاهيــة وبــأجـمل ممــا كــانـت علـيه حــال
انتهاء الـظروف الطـارئة التي ميـر بها
القطر..

الثوري املضاد لالرهاب.
إن تقــريــر اخملــابــرات االمــريـكيــة ،واصــداره
واعالنه يف هـذا الــوقت ،يخــدم االنتخـابـات
االمريكية القادمة.
واضــاف ال ـسـيــد ف ــاضل سلـمــان-مـتقــاعــد
صاحب محل:
ان احلــرب االهـليــة مـشــروع اثـبت فــشله يف
العـراق ،واالشهـر املـاضيـة اثبتـت ذلك ،فكل
العــراقـيني ي ــرغبــون يف االمــان واالسـتقــرار
اللــذين سـوف يـؤديـان الـى حتـسني الـوضع
االقـت ـصـ ــادي ،وم ـ ــايج ـ ــري االن يف العـ ــراق
يج ــري مـثـله يف الع ــدي ــد مـن دول الع ــالـم،
واليع ـنــي ه ـ ـ ــذا ان تلـك ال ـ ـ ــدول معـ ـ ــرضـ ـ ــة
لـلحـ ــرب االهلـيـ ــة ،ومق ــارن ــة ب ـسـي ـط ــة بـني
اوضـاع العراق قبل اشهـر واالوضاع االن ،يف
نظـري هنـاك تقــدم ولكنه بـطيء والنـنسـى
ان احلكـومـة العـراقيـة جــادة يف نشـر االمن
يف عموم العراق.

عدنـان عليـوي  -عسكـري سابـق -قال :ان
تقـ ــريـ ــر اخملـ ــابـ ــرات االمـ ــريـكـيـ ــة اليـثـيـ ــر
اخملــاوف وهــو حتــذيــر عــام يـنــدرج ضـمـن
مج ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة اح ـت ـمـ ـ ــاالت م ــنهـ ـ ــا احلـ ـ ــرب
االهلية.
والــذي مينـع قيــام هــذه احلــرب هــو انهــاء
وجــود املليــشيـات املـسلحــة ومنـع مظـاهـر
التسلح وسيـادة القانـون ،واالهم من ذلك
كله تعـاون اجلماهير مع الـسلطة وتعاون
ج ـمــيع االح ـ ــزاب ال ـ ـس ـي ـ ــاس ـي ـ ــة مــن اجل
القـ ـضـ ـ ــاء عل ـ ــى االره ـ ــاب .واالخ ـ ــوة بــني
العــرب واالكــراد وال ـسـنــة وال ـشـيعــة تـبــدد
مخاوف قيام احلرب االهلية.
االستــاذ مــرشــد الفالحـي-معـلم مــدرســة
ابتــدائيــة يــرى ان احلــرب االهـليــة تخــدم
االمريكان اذا مـاقامت يف العراق -السمح
اهلل -واالمـريكـان يحاولـون جر العـراقيني
الــيهـ ــا حلـمـ ــايـ ــة انف ــسهـم مــن خالل بـث
الفـرقـة بني افـراد الـشعب العـراقي ،وخيـر
دليل على ذلك هذا التقرير اخلطير.
ان الع ـ ــراق ـيــني اخ ـ ــوة والميـكــن الح ـ ــد ان
يـقتل أخـاه لــذا علـينــا ان نتـوحــد ونفـوت
الفرصة على االمريكان.
احلــاج مـحمــد الـط ــائي-صــاحـب معـمل-
ق ـ ــال ل ـن ـ ــا :ان تـ ـ ــاريخ ال ـ ــشع ــب الع ـ ــراقــي
وطـبــيعـ ــة الـعالقـ ــات االجـتـمـ ــاعـيـ ــة بـني
العـراقيني التسمح بقيـام احلرب االهلية،
واالمـريكـان اليعـرفـون طبيعـة مجـتمعنـا،
وهــذا الـتقــريــر يـثيــر مخــاوفـهم واليـثيــر
مخاوفنا.
العـراق سـوف يـسـتقـر وتـتحــسن اوضــاعه
االمـنية واالقـتصاديـة وبجهود العـراقيني،
وعلـ ـ ــى ج ـم ــيع االحـ ـ ــزاب الـ ـ ـس ـيـ ـ ــاس ـيـ ـ ــة
ومـنـظـمــات اجملـتـمع املــدنـي وكل اطـيــاف
الـ ــشعــب الع ـ ــراقــي وق ـ ــوم ـي ـ ــاتـه ان تعــمل
جـاهـدة ملنع أيـة حـالـة تهـدد امن اجملـتمع
العراقي وتقوده للحرب االهلية.

مدير توزيع كهرباء النجف لـ (

):

ارتفاع االمحال ادى اىل عدم كفاءة منظومة الطاقة
النجف/صفاء احملنة

لـلطـاقــة الكهـربــائيــة دور مهم
يف شتـى مجـاالت احليــاة فهي
ت ــدخل يف تـنقـي ــة وضخ املـي ــاه
وادارة عـجـل ـ ـ ـ ـ ـ ــة االن ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــاج يف
املـصـ ــانع وادارة امل ـسـت ــشفـي ــات
وانتـظــام العـملـيه الـتعـليـميــة
وغ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــا م ــن القـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــات
احلـيويـة اضافـة الى هـذا فهي
تـشكل جـانبـاً مهمـاً يف سيـاسه
ال ــدول ــة ان اول م ــاي ـس ــأل عـنه
املواطـن االن :مادور الـدولة يف
اصالح الـكه ــرب ــاء واعـ ــادته ــا؟
متنـاسيـا الـدمـار الـكبيـر الـذي
خـلـفـه ال ـنـ ــظ ـ ـ ــام الــب ـ ـ ــائ ـ ـ ــد يف
الطـاقـة الكهـربـائيــة يف البلـد،
ويف هذا الوقت اصـبح موضوع
الكهـربـاء الـشغـل الشـاغل لكل
م ــواطـن خ ــاصـه انه مـن غـي ــر
املـمـكـن االســتغـنـ ــاء عـن هـ ــذه
ال ـطـ ــاقـ ــة يف كل زمـ ــان ومـكـ ــان
النه ــا عـصـب احلـيـ ــاه ولكـث ــرة
معـ ــانـ ــاة املـ ــواطـن يف مـ ــديـنـ ــة
ال ـنـجف ولـك ـثـ ـ ــرة الـ ـ ـشـكـ ـ ــاوى
املـق ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــة ج ـ ـ ـ ــراء الـ ـنـق ـ ــص
احلــاصل يف الـطــاقــة الـتقـينــا
مديـر توزيـع كهربـاء محافـظة
الـنجف الـسيــد محمـد صـالح
الذي قال:

ورشة للصيانه

هنـاك محطـة لتـوليـد الطـاقة
الكهـربـائيـة تعمل بـالـديـزل يف
حي الـسعـد بــالتحـديـد والـتي
اصــبحـت االن ورشـ ــة صـيـ ــانـ ــة
االليـات ملديـرية الـبلديـة حيث
ان الـ ـ ـطـل ــب يف حـ ـيـ ـنـه عـل ـ ـ ـ ــى
الطـاقـة قليل جـداً نظـراً لقلـة
االجهـزة الكهـربـائيـة املـوجـودة
يف ذلـك ال ـ ــوقــت ول ـب ـ ـس ـ ــاط ـ ــة
املع ـي ـ ـش ـ ــة ام ـ ــا االن ون ـتــيج ـ ــة
التوسع الـسكاني يف احملـافظة
وارتف ـ ــاع امل ـ ـس ـتـ ـ ــوى املع ـي ـ ـشــي
للفـرد والذي رافقه الـتطور يف
مـخ ـ ـتـلـف م ـ ـ ـ ـ ــرافـق احلـ ــي ـ ـ ـ ـ ــاة
املسـتهلكة لـلطاقـة الكهربـائية
بشـكل رئيس ومبـاشر فـان هذا
اليعني ان الـطاقـة الكهربـائية
لم تتـطور ولكن اهمال النظام
ال ـس ــابق كل امل ــرافق املهـمــة يف
حـياة املواطن ادى بنا الى هذه
احلـالـة واضـافـة الـى مــاسبـبه
ذلـك النظـام من حـروب دمرت
وانهــت الكـثـي ــر مـن احمل ـط ــات
التي اعيدت الى العمل.
وعــن آل ــيه تـ ـ ـ ــوزيع ال ــط ـ ـ ــاق ـ ـ ــة
الكهربائية يف احملافظة قال.
هنـاك ثالث مــراحل للكهـربـاء
اوال التـوليـد وثـانيـاً الـنقل ثم
مـرحلـة التـوزيع والتـوزيـع يتم
ايـضـ ـاً مب ــراحل مـن ( )23الف
ف ـ ــولــت الـ ـ ــى( )11الف ف ـ ــولــت
ومـ ـ ـ ــن ثـ ـ ـ ــم ( )380ثـ ـ ـ ــم ()220
فـولتاً وهـي الطاقـة التي تصل
الـبـيــوت وم ـســؤولـيـتـنــا هـي يف
التــوزيع فقط فـالتـوليـد يـأتي
مـن احمل ـطـ ــات الـ ــرأسـيـ ــة مــثل

مـحـ ـ ـطـه املـ ـ ـ ـس ـ ـيـ ــب اوب ـ ـيـجـ ــي
املربـوطة ربطـاً مركزيـاً موحداً
ب ـشـبكــة تـصل ال ــى العــاصـمــة
ومن ثـم يصل الـى احملـافظـات
وهـ ــذا الـ ــرب ــط معـم ـ ــول به يف
اغلــب الـ ـ ــدول العـ ـظ ـم ـ ــى أم ـ ــا
املفصل الثـاني وهـو النقل عن
طريق الشبكات اخلاصة لنقل
الـطاقة الـى احملطات الثـانوية
هــي مـحـ ــط ـ ـ ــات (K .V )400
م ــثال احملـ ـطـ ـ ــة املـ ـ ــوجـ ـ ــودة يف
ط ــريق الق ــادسـي ــة وامل ـس ــؤول ــة
عـنهــا املــدي ــريه العــامــة لـنقل
الـطــاقــة وعمـليــة النـقل تكــون
غـي ــر مــتك ــامل ــة م ــالـم ت ــوج ــد
محـ ـطـ ـ ــة ( (K.V 400وال ـتــي
حت ـ ـســن مــن ق ـ ــدرة الـ ـط ـ ــاق ـ ــة
وسـألنـاه :ملـاذا التكفـي الطـاقـة
املوجودة؟
قـال :الـسبب تـراكمـات الـنظـام
ال ـ ـسـ ـ ــابق ك ـمـ ـ ــا ذكـ ـ ــرت وعـ ـ ــدم
االهتمـام بـالقطـاع الكهـربـائي
ادى ال ـ ـ ــى ع ـ ـ ــدم كـف ـ ـ ــاءة ه ـ ـ ــذا
القطـاع املهم يف حـياه املـواطن
ونـتيحـة ارتفـاع االحمـال علـى
الـطــاقــة ادى الــى ع ــدم كفــاءة
مـنـظــومــة الـطــاقــة وســألـنــاه:
ك ــيف ي ـتــم ان ـتـ ـ ــاج الـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــة
الـكهــربــائـيــة يف الـنـجف :وهل
هـن ــاك م ـشـ ــاريع م ـسـتقـبلـي ــة
لالكـتف ــاء ال ــذاتـي ،وم ــاذا عـن
احملطة الغازية يف احملافظة.
اوضح ان هــن ـ ـ ــاك مق ـتـ ـ ــرح ـ ـ ـاً
بــانـشــاء وحــدتـني انـتــاجـيـتـني
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـ ـ ــدان بـح ـ ـ ـ ـ ـ ــدود ()200
مــيغ ـ ــاواط واملق ـت ـ ــرح يف ط ـ ــور
التباحث.

عدم املساواة

هنـاك امـوز فـنيه اليعـرفهـا اال
ذوو االخـ ـتـ ــصـ ـ ـ ــاص يف زيـ ـ ـ ــادة
االح ـمـ ـ ــال ال ـتــي تـ ـ ــؤدي الـ ـ ــى
اطـف ـ ـ ــاء رئـ ـي ـ ــس مم ـ ـ ــا يـجـعـل
املـواطن يعتقـد اننـا املسـؤولني
عـن القــطع ونقل الـينــا ايـض ـاً
ان منطقـة املتنبي ليـست فيها
ق ـطـ ــوعـ ــات كـبـيـ ــرة فـهل هـ ــذه

احل ـ ــال ـ ــة غـي ـ ــر دقــيق ـ ــة وغـي ـ ــر
مـوجــودة كمــا ان هنــاك احيـاءً
مـشمـولـة بـالـذبـذبـة .قـال اننـا
نـحاول تغيير هـذه احلالة لكي
تـتـحقـق الع ـ ــداله يف الـت ـ ــوزيع
واننا مسـتمرون يف عمليه نقل
هـذه االحياء الى حـالة القطع
فـيهـ ــا وخالل االيـ ــام الق ــريـب ــة
سننجز ذلك.
واجـ ـ ــاب عــن وجـ ـ ــود مـ ـ ـشـ ـ ــروع
لـنـصـب ( )16م ــول ــداً وكـيفـي ــة
الـع ـمـل بـه ـ ـ ــا ف ـ ـ ــأك ـ ـ ــد ان ه ـ ـ ــذا
املـشروع قيد االجناز وستنصب
ثـمانـي مولـدات يف حي املـتنبي
وأربـع يف احلـ ـ ـ ـ ــزام االخ ـ ــضـ ـ ـ ـ ــر
واربعه مـولـدات يف حـي االميـر
وسـتـنــتج هـ ــذه املـ ــولـ ــدات مبـ ــا
يــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادل ( )28م ـ ـ ـيــغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواط
وسنقسم التوليد على النجف
والـكـ ــوفـ ــة وسـيـ ــؤمـن املـ ـشـ ــروع
اي ـضـ ـاً ت ــشغــيل م ـشـ ــاريع امل ــاء
بـ ــالـ ــدرجـ ــة االولـ ــى وسـتـ ــربــط
املولدات مع الشبكة املائية ويف
حـ ــالـ ــة حـ ــدوث اطفـ ــاء تــبقـ ــى
املـولدات تعـمل ولكنهـا التكفي
الن حـاجة املـدينـة تتعـدى الى
( )200ميغا واط.

التأهيل والصيانة

وحـول وصول مـواد احتـياطـية
او م ـســاعــدات ملــديــريــة ت ــوزيع
كه ـ ــرب ـ ــاء ال ـنـجف اجـ ـ ــاب نعــم
ولكــنهـ ــا قلــيلـه ومح ــاف ـظـتـن ــا
ك ـ ـبـ ــيـ ـ ـ ـ ــرة وحـ ـ ـ ـسـ ــب اجلـ ـ ـ ـ ــدول
امل ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع ول ـ ـ ــدي ان هــن ـ ـ ــاك
( )10000وحـ ـ ـ ـ ـ ــدة سـ ـك ـ ـنـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــة
التـربطـها اسالك والأعـمدة يف
عـم ــوم احمل ــاف ـظ ــة وق ــد قـمـن ــا
ب ـن ـصــب ( )100ع ـم ـ ــود يف حــي
الع ــداله وحـي اجل ــامع ــة وهـي
الت ـ ـ ـ ـش ـكـل س ـ ـ ـ ـ ــوى ( )%25مـ ــن
حاجـة االحيـاء .وصلتـنا أيـضا
قواطع دورات واسالك .وسـألنا
ال ـسـيــد مــديــر ت ــوزيع كهــربــاء
ال ـنـجف عــن عـ ـ ــداله ال ـتـ ـ ــوزيع
وملاذا التتم بشكل فعلي؟
اوضح :لالسـف اننــا نعـمل مع
الشبكه بنظـام ثابت وهو نظام
ال ـ ــذب ـ ــذب ـ ــة ل ـتــنج ـنــب وص ـ ــول
االحـمــال الــى ( )50وات حـيـث
أن وصــولهـا الـى هـذه الـدرجـة
ي ـت ــم اطفـ ـ ــاء عـ ـ ــام يف العـ ـ ــراق
بـاجـمعه وحــاله االطفـاء هـذه
سـتتـطلب اعـادتهـا قـرابـة ()10
ساعـات يف االقل مما يضـطرنا
الـ ـ ـ ـ ــى تـخـف ـ ـي ـ ــض االحـ ــمـ ـ ـ ـ ــال
لــتجـنـب الـ ــوصـ ــول الـ ــى هـ ــذه
الــدرجــة ويف هــذه احلــالــة يـتم
اطف ــاء مـنـ ــاطق رمب ــا اعـي ــدت
الـيه ــا الـكه ــرب ــاء ت ــواً فـيح ــرم
هؤالء املـواطنون من حقهم يف
الـطاقـة الكـهربـائيـة لذا اقـترح
عل ــى ال ــوزارة حت ــويل االحـي ــاء
املـربـوطـة علـى (الـذبـذبـة) الـى
غيــرهــا مـن االحيــاء لـتحقـيق
العـ ـ ــدالـ ـ ــة يف ج ـم ــيع أح ـيـ ـ ــاء
احملافظة.

