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-عــرف الـنـظــام الــســـابق بـــانه نـظــام )االزمــة
الــــــدائــمــــــة(، وذلـك لـعجــــــزة عــن مـــــــواجهــــــة
االستحقـاقـات واملـشـاكـل اخملتلفـة واملـتتـابعـة
الـتـي افــــرزتهـــا سـيـــاســــاته الهـــوجــــاء داخلـيـــا
وخــارجيــا، فكــان يلجـأ الـى حـل وتصــريف كل
مـنهـــا بـخلق ازمـــة اخـــرى، وبـــرغـم مهـــارته يف
الــتعــــايـــش مع هــــذه االزمــــات، اال ان اخــــرهــــا
قصمت ظهره واجهـزت عليه، بل محقت كيان
الـدولــة العــراقيـة، واذا كـان الـبعـض قـد نــسي
فال يــــزال بـيـنـنــــا مـن يـتــــذكــــر ازمــــات املــــواد
الغـذائيـة، البـيض والفـاصـوليـا والـوقـود وابـو
طبـر وعـدنـان الـقيـسـي واحلنـطـة املــسمـومـة
واالعدامات والعـمليات العسكرية الداخلية..
وغـيــــرهــــا الـتـي كــــانـت الـــــوجه االخـــــر لهــــذه
االزمــــــــات الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة واالقـــتــــصــــــــاديــــــــة
واالجـتـمـــاعـيـــة، يف زمـن لــم تكـن تـــوجـــد فـيه

قادسية وال ام معارك او حصار!
-واليوم، وبـعد خمـسة اشـهر من عـمر حكـومة
الـــسـيــــد ايـــــاد عالوي، ويف طـــــريقـنــــا العــــادة
تــاسيـس الـدولـة العــراقيـة ومعـاجلـة االزمـات
التي ورثـناهـا من النظـام البـائد، او مـايخلقه
اذنــــابه، فـنــــامل مــنهــــا االســتفــــادة مـن دورس
املـاضـي، وان تبـدأ يف اعـتمـاد معــاييـر جـديـدة
وجـــــديـــــة، يـكـــــون للــمـــــواطــن فــيهـــــا حــضـــــور
ومــســاهـمــة فـــاعلــة ومــصلحـته يف الـصـمـيـم،
تـتـــرجـمهــــا علــــى االرض بخــطــط واجـــراءات
سـيـــاسـيـــة واقـتــصـــاديـــة بـــدال مـن اسـتخـــدام
العنف او جـعجعة الكلمـات، فاالزمات تـتوالى
وتكـبــر مـثل كــرة الـثلج، وان تـــوقفـت فـمــؤقـتــاً
وبحلول جزئية، وعلى حساب املواطن الغائب
واملغيب، لتزيد من معاناته، فلمعاجلة االزمة
االمـنيــة مثـالً ولتــوفيــر االمن لـلمــواطـن من
اعمـال االرهابيني، تلجأ مؤسسات الدولة الى
حــمـــــايــــــة نفــــسهـــــا اوال فــتــنعــــــزل داخل كــتل
كــــونـكــــريـتـيــــة يجــــري بــــواســطــتهــــا اقـتــطــــاع
مــســـاحـــات مهـمـــة مـن الــشـــوارع، ان لـم يجـــر
غـلقهـــا متـــامـــاً بـــرغـم انهـــا قـــد تــشـكل عـصـب
احليــاة او متـنح املــدينــة هــويـتهــا مـثل شــوارع
الـرشـد والـسعـدون وابي نـؤاس، وهـذا االجـراء
يخـلق ازمــــة واخـتـنــــاقــــاً يف حــــركــــة الـــسـيــــر
وتعطيالً غيـر مبرر ملـصالح النـاس، فضالً عن
انـه اليوفـر االمن للـمؤسـسات ذاتـها والنـعرف
ملــاذا التقــوم هــذه بــاالنـتقــال الــى شــوارع غيــر
رسـمية يسهل حمايتها، والتعيق حركة السير

فيها وتترك الشوارع مفتوحة للناس؟.
ويف مـظهــر اخـــر يتـعلق بـنفـس االزمــة وبــدال
من معـاجلة االخـتراقـات الدمـوية الفـاضحة
لـالجهــــزة االمـنـيــــة نفـــسهــــا، يــــرمـي الـــسـيــــد
اجلنـرال وزيـر الـدفــاع الكــرة بعيـدا يف املـلعب
الليبي هذه املـرة، فيصرح: ان ليبيـا لها قواعد
يف املنطقـة وبدأت تتدخل يف الشان العراقي..
لـيـتــضـــــارب مع تــصـــــريحــــات الـــسـيــــد وزيــــر
اخلـارجيـة زميـله يف نفس احلـكومـة احلالـية،
ويضعـنا مجـدداً امام نفـس االحجيـة )القيـنا
الـقبـض علــى عــزة الــدوري.. لـم نلق الـقبـض

على الدوري()واللي مايشتري يتفرج!(
-وبعـد هــذا فال يحق الحـد ان يـستغـرب حني
ينعزل املـواطن ويديـر ظهره لكل مـايجري يف
ارض الوطن، ويلجأ الى احللول الفردية، وان
كـانت غير شـرعية وعلى حـساب االخرين، وان
يبحث عن أي طريق يوفر له االمان ويخصله
مـن املعـــانـــاة، فهـــو يلـمــس يـــومـيـــاً انه وحـيـــد
واعـزل يف مـواجهـة قـوى منـظمـة التتـورع عن
ارتكـــاب ابـــشع اجلـــرائـم لـتـحقـيق اهــــدافهـــا،
ويـــــرى ان الـــــدولـــــة عـــــاجـــــزة وان املــــســـــؤولــني
مـشغولـون مبصـاحلهم الـشخصيـة والفئـوية،
بـــرغــم كل الـكلـمـــات الـتـي تــتغـنـــى بـــالـــوطـن

واملواطن.
اللهـم النــســـالك رد االزمـــات، ولكـن.. اللـطف

فيها! )وهلهولة للبعث الصامد(.
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تعـــــد محــــافــظــــة واســط واحــــدة مـن
محـــــافـــظــــــات العـــــراق ذات الـــطــــــابع
الـــزراعـي املـتـمـيـــز خـــاصـــة يف إنـتـــاج
محــــــاصـــيل احلــبــــــوب كــــــاحلــنـــطــــــة
والـــــشعــيـــــر واحملـــــاصــيـل الغـــــذائــيـــــة
واالسـتـــراتـيجـيـــة األخـــرى كـــالقـطـن
والــــذرة الـــصفــــراء و زهــــرة الـــشـمـــس
بــاإلضــافــة إلـــى القـطـن واحملــاصـيل
العـلفـيــــة األخــــرى واخلــضــــر كــــذلـك
وتــأتـي هــذه اخلـصــوصـيــة مـن خالل

هــيــئــــــة الــتـعلــيــم الـــتقــنــي احــــــدى
الصـروح العلـميـة التـابعـة الـى وزارة
الـتـعلـيــم العــــالـي والــبحـث الـعلـمـي
حققـت الكـثـيــر مـن املـنجــزات الـتـي
اسهمـت يف تطـويـر املـسيـره العلـميه
علــــــى طــــــريق الــبــنــــــاء احلـــضــــــاري

للعراق.
ومــن اجل تـــــسلــيـــط الـــضــــــوء علـــــى
مــسيــرة الهـيئــة ومــا حقـقتـه التـقت
)املدى( الـدكتـور محـمود شـاكر عـبد
احلــــســني رئــيــــس هــيــئــــــة الــتـعلــيــم
الـتقـنـي الـــذي حـــدثـنـــا قـــائـال لقـــد
اصـبحـت الهـيئــة اليـوم حتـتل واقعـا
جــديــدا ومـتـمـيــزا يـتــسـم بــالـتـطــور
الـسريع والتـنوع ليـصل عدد املعـاهد
الـى )36( معهـدا تغـطي محــافظـات
الـعراق كـافة وتـضم اكثـر من ) 244(
قسـما وفرعا علميا يدرس فيها اكثر
ـــــــة مـــن )70( الـف طـــــــالـــب وطـــــــالـــب
ـــــــــاشـــــــــراف اكــــثـــــــــر مــــن )7( االف وب

تدريسي وتدريبي .
9كليات

واشــــار الــــى ان الهـيـئــــة اســتحــــدثـت
الكـليــات الـتقـنيـــة التـي تعـمل علــى
تـخــــــــــــرج تـقـــــنـــــيـــــني مبـــــــــســـــتــــــــــــوى
البكـالوريوس مـؤهلني تأهـيال علميا
ــــــة يف مجــــــال وذوي مهــــــارات عــــــالــي
االختصـاص حتى بلغ عـدد الكليات
هـــذا العـــام )9( كلـيــات يــدرس فـيهــا
)15( الف طـالب وطالبـة تضم عدداً
مـن االقـــســــام الـعلـمـيــــة. كــــذلـك مت
استحـداث الدراسـة املسـائيـة لبعض
التخـصصـات ومن املـؤمل ان تتـوسع
بـاالعـوام القـادمـة حـيث اسـتطــاعت
الهـيـئـــة ان تخـــرج عـــددا  كـبـيـــرا مـن
طلـبـتهــا لـتــسهـم يف اعـــداد املالكــات
الـوظـيفيــة املقتــدرة ولتــسهم بـشكل

فعال يف البناء والتمنية.
وقال رئيس الهـيئة: لقد كـان للهيئة
الـدور الريادي يف دعم حـركة البحث
العلمـي من خالل رفـدهـا بــالبحـوث
العلـمـيـــة الـتـي اسهـمـت بـــالـنهـــوض
بـــواقع العـمل واالنـتـــاج يف عـــدد مـن
املـنشـأت الـصنـاعيـة والـزراعيــة فيمـا
متـكـنـت مــن ايجــــاد بــــدائل مـحلـيــــة
للــمــــــواد االولــيــــــة العــــــادة احلــيــــــاة
ــــــــريـه لـالجـهــــــــزة واملـعــــــــدات اخملـــتـــب
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45 كلية ومعهدًا تقنياً يضم )85( الف طالب وطالبة تنترش عىل مساحة الوطن
بغداد /  طالب املاس الياس

هيئة التعليم التقني خالل العام الدراسي اجلديد

احلصول على )80( زمالة لنيل شهادة املاجستير يف عدد من الدول العربية واالجنبية

اعـادتهـا الـى افـضل ممـا كــانت عـليه
يف الـســابق حـيث متـكنــا ومـن خالل
ــــــة ــــــانــي ــــــارة الحـــــــد املعــــــارض االمل زي
االطالع علــى التـصــاميـم املعــدة من
قـبل الــشــركــة لـبعـض االجهــزة وقــد
اخــذنــا علــى عــاتـقنــا اعــادة تــصنـيع
بعض املعدات يف العـراق حيث متكنا
مـن صـنع االجهــزة الـتـي ال يفــرقهــا
شـيء عن الـصنـاعه يف منـاشئهـا من
االجهـزة اخملتـبريـة حيث مت تـصنيع
)9( اجهـــزة مخـتـبـــريـــة مخـتــصه يف
كلـيـــة الهـنـــدســـة ومنـــاذج اخـتـبـــارات
مخــتـــصـــــة يف الــتـــــولــيـــــد واحلـــــرارة
واجهـزة اخرى مت تسلمها على ضوء
مـذكــرة التفــاهم وهـي بكلفـة عــاليـة
جتـــاوز كـلفــــة اجلهـــاز الـــواحـــد )70(
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ونـسعى مـن خالل املعرض الـى دعوة
مـجمــوعــة الـشــركــات العـــامليــة الـتي
تهتم بطـباعة الكـتاب العلمي يف دور
النـشـر وتـشــارك دور النـشـر االملــانيـة
واالسبـــانيـــة واالنكـليــزيــة مـن خالل
مــشـــاركـتهـــا مبجـمـــوعـــة كـبـيـــرة مـن
الـكـتـب ويف حـــــالـــــة االتفـــــاق سـيـتـم
شـراؤهـا بـاسعـار رمـزيـة حتـددهـا دور
الـنـــشـــر او ســتقـــوم بـــاهــــدائهـــا الـــى
املـؤسـســات العلـميــة العــراقيـة فـيمـا
سـيـتـم تـنفـيـــذ الـبـــرامج الـتـــدريـبـيـــة
لعــدد مـن الكـــوادر العــراقـيــة يف دول

املنشأ.
تصنيع االجهزة واملعدات

قـــال رئـيـــس الهـيـئــــة لقـــد مت تـــسلـم
مـــــؤســـســـــات الهـيـئـــــة خـــــربـــــة ومتـت

واخلدمية يف معاهد الهيئة .
واضــــاف: ان الهـيـئــــة وضعـت خــطــــة
للــنهـــــوض يـــــواقع قــطـــــاع الــتـعلــيــم
ــــــاء عالقــــــات الـــتقــنــي مـــن خالل بــن
تعاون مع املؤسسـات التقنية العاملية
من اجل مـواكبـة الـتطـورات الـعلميـة
احلــاصلــة يف العــالم بعــد ان انقـطع
الـعـــــــراق عـــنـهـــــــا ونـحـــن االن نـحـــث
اخلـــطـــــى مـــن اجل تـــــوفــيـــــر فـــــرص
تـدريبيـة وزماالت لالسـاتذة والـطلبة
والفنـيني وتتـوزع بـواقع )50( مقعـدا
مــــــن االردن و )20( مــقــعــــــــــــــــدا مــــــن
الـسودان و )10( يف تنزانيا للحصول
ــــــــر يف ــــــــاجــــــســـتـــي ــــــــى شـهــــــــادة امل عـل
الـتخـصـصــات الــزراعـيــة، كـــذلك مت
تــوقـيع اتفــاقيــات علـميــة مع الــدول
الشقيـقة والصـديقة لـتطويـر الكادر
الــتــــــدريـــــســـي والفــنــي واالداري مــن
ـــــــؤمتـــــــرات خـالل املــــــشـــــــاركـــــــة يف امل
والـنــــدوات الـعلـمـيــــة الـتــي تقــــام يف
اخلـــــارج وارســـــالهـم الـــــى جـــــامعـــــات
الـــــدول العـــــربــيـــــة والـــــدول اجملـــــاورة
ـــــــى اخـــــــر الـــتــــطـــــــورات لـالطـالع عـل
احلـــــاصلـــــة كال ضـمـن اخـتــصـــــاصه
اضــــافــــة الــــى تــــوقـيـع اتفــــاقـيـــــة مع
شـركـات املـانيـة بـقيمـة )300( مليـون
ديـنار عـراقي لتـوفيـر االجهـزة ومواد
ومستلزمات مختبـرية ستصل قريبا
وسيـتم توزيعهـا على معـاهد الـهيئة،
اضــــافــــة الــــى مـــشــــاركـــــة الهـيـئــــة يف
املعرض الـدولي العمار العراق الذي
سـيعقــد يف عمـان لـلفتــرة من )7-5(
نيـســان مـن العــام املقـبل ومبـشــاركــة
ــــــة ــــــر مـــن )70( شــــــركــــــة عــــــاملـــي اكـــث
مــتخــصــصــــة يف صـنــــاعــــة االجهــــزة
اخملتبـريـة وتتـضمن اثـاثـاً مـختبـريـاً
ـــــــارات ـــــــاً واجـهـــــــزة لـالخـــتـــب ودراســـي
وااليـــضـــــاح مــن املـــــانــيـــــا وفـــــرنــــســـــا
وبريطانيـا وكندا وسويسـرا ومشاركة
العـــراق ستـتم مـن  خالل عــرض مــا
مت اجنــــازه ومــــا مت اعـمــــار مــــا دمــــر
خالل الـفترة االخـيرة لنـؤكد للـعالم
بــان احلــرب لـم تـــوقفـنــا عـن الـبـنــاء
وامنــا تــوقـفنــا االمكــانــات واالحهــزة
واملعـدات الـتي مت اعـادتهـا وتـأهـيلهـا
حـيـث سـيـتـم اخـتـبـــار االجهــزة الـتـي
تالئمنـا واهـدافهـا علميـة واكـادمييـة
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الف دوالر تعــرضـت الــى دمــار كـبـيــر
وبقـيــت فقـط هيـاكل متت اعـادة )6(
اجهــزه للعـمل وكــأن لـم يحـصل بهــا
أي دمـــــــار وبــكـلـفـه )1200( دوالر وان
االجهـزة اخملـتبـريــة كــانت معـروضـة
مـن قــبل الـــشــــركــــة بـ )14800( دوالر
ــــــصــــنــــيـعـهـــــــــــا بـ )1000( دوالر ومت ت
وبــــــاالمـكــــــان جتهــيــــــز املــــــؤســــســــــات
الـتعـليـميــة وذات مــواصفــات عـــاليــة
الدقة كما مت تصنيع مختبر كهرباء
كـامل ومجـموعـة لوسـائل ايـضاحـية
ملنـظــومــة الــسيــارات ميكـن للـطــالب
مالحظـة احلركـة من بـداية احلـركة
لغــايــة الـعجلــة وكـــذلك مت تـصـنـيع
اجهـزة مختبـرية خملتـبرات الكهـرباء
وااللـكــتــــــرونــيـك لـــصــــــالح الــكلــيــــــة
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التقـنيـة الكهـربـائيـة ومعـاهـد الهـيئه
لتدريس الطلبة.

استحداث اقسام
اكـــد رئيــس الهـيئــة انه مت اسـتحــداث
ثالثـــة اقــســــام خالل العـــام الـــدراسـي
احلـــالـي تــشـمل االدلـــة اجلـنـــائـيـــة يف
املعهـد التقنـي/ املنصـور وتكنـولوجـيا
الـبنـاء واملـسـاحــة يف الكـليـة الـتقـنيـة
املــوصل، قــسم ادارة اجلـودة الـشــاملـة
يف الكـليــة الـتقـنيــة االداريــة حـيث ان
هــــــذه االقــــســــــام غــيــــــر مــــــوجــــــودة يف
اجلــامعــات العــراقيــة ومت قبـول )50(
طـــالـبـــا يف كل مـنهـــا حــسـب اخلـطـــة،
وسيـتم التـوسع فيهـا خالل الـسنـوات
القــــادمــــة وكــــذلـك اســتحــــداث مــــادة
حقــوق االنـســـان التـي اصبـحت مــادة
ــــــدرس يف كـل املعــــــاهــــــد ــــــة ت مــنـهجــي
والكليات اضافة الى دور مركز تطوير
املالكــات الـــذي يقـــوم بعقــد الـنــدوات
لتـوعية الطلبة واالسـاتذة واملنتسبني
حــــول االنــتخــــابــــات الـتـي ســتجــــري

خالل االشهر املقبلة.
االقسام الداخلية

قال  رئـيس هيـئة الـتعليم الـتقني  ال
يختلف اثـنان بـان االقسـام الداخلـية
هي سكـن لطلبـة العوائـل ذات الدخل
احملــدود والبنــاء احملــافـظــات وبـسـبب
مـــا حلـقهـــا مـن اضـــرار جــــراء الهـــدم
والـسرقة والنـهب، فقد باشـرت الهيئة
يف حملــة العمـار االقـسـام الــداخليـة
بــدايــة العــام الـــدراسي )2003-2002(
ومازالت مستمرة حيث خصص مبلغ
)مليار و )200(( مليـون دينار لـتنفيذ
مشـاريع االعمـار حيـث مت اجناز اكـثر
مـن نــسـبــة )90%( مـن اعـمــار االبـنـيــة
والـورش ومختـبرات املعـاهد والكـليات
وشهد البعض مـنها تطويـرا وتوسيعا
اكـثــــر ممــــا كــــانــت علــيه يف الـــســـــابق
وتوفير االجهزة واخملتبرات والقاعات
الـدراسيـة واالثـاث اضـافـة الـى تـوفيـر
الــــوســـــائل الـتــــرفــيهـيـــــة للـــطلـبــــة يف
ـــــــات واالهـــتـــمـــــــام املـعـــــــاهـــــــد والــكـلـــي
بالـرياضـة اجلامعيـة وقد متت تهـيئة
مالعب كـرة الـسله والـتنـس يف بـعض
الـكلـيــــات وتهـيـئــــة املكـتـبـــات ومـــراكـــز
االنتــرنـيت الـتي اصـبح يف كـل معهــد

وكلية مركز فيها.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

اعلن قائد شـرطة الديوانيـة العميد عبد
الـوهاب الـصاحلـي عن خطـط واجراءات
لـتــطــــويـــــر جهــــاز االمـن والـــشــــرطــــة يف
احملـافظـة خصـوصـاً والعـراق مقبل علـى
ممـارسة الـعمليـة االنتـحابـية بـعد ثـالثة
اشهـــــر ، وقـــــال يف تـــصــــــريح لـ)املـــــدى( ان
هنــاك خطــة من رئـاسـة الــوزراء من اجل
اجناح االنـتخابات ومـاتتطلبه من تـوفير
االجــــــواء املــنــــــاســبــــــة مـــن خالل اعــــــداد
العناصـر اجليدة وزجهـا يف دورات خاصة
تتركـز على االنـتخابـات وحقوق االنـسان
وكيـفيـة الـتعــامل مع احلـاالت اجلـديـدة
وايـــضــــــًا هــنــــــاك دورات خـــــــارج القـــطــــــر
للضـباط واملراتـب والتي تقام يف )االردن،

هيأنــــا مالكــات كــفء لتأميـــن متطلبـــات االنتخابـــات القادمـــة
الديوانية/محمد الفرطوسي

قائد شرطة محافظة الديوانية لـ)              (

واســـط تستعـــد جلنــي حمصـــول الـــذرة الصفـــــراء
واسط / جبار بجاي

دعوة وزارة الزراعة الى توفير ساحات للخزن 

هل بــامكــان اجلـســر ان ميــوت؟ وتـــأتي االجــابــة
علـى هذا السؤال بـ، نعم.. حـني لم يعد جسراً..
أي تــتقـــطع اوصـــــاله ويــصـبـح مجــــرد حــــديــــد،
حينـها ستـقول: هنـا كان اجلـسر الفالنـي ونقوم
بتـسـميــة امـــاكن عــديـــدة.. كنــا نـصل الـيهـــا من
خالل اجلسر ولكن هذه االيـام يقال ان اجلسور
متـــوت يف مـــديـنـــة العـمــــارة ولكـن كــيف يحــصل

ذلك؟ هذا مااردنا التعرف عليه.
جسر خرايف

على نهر العمارة توجـد خمسة جسور... احدها
خـــارج احملـــافــظـــة ويــسـمـــى الـيـــوغـــساليف وهـــو
الحتتاجـة احملافـظة كثيـراً ولكنه مفيـد لطريق
البـصرة اخلارجي اما اجلسـر الثاني وفهو جسر
العمـارة الـكبيـر ومن خالل شـدة االزدحـام فـوقه
تقــول حني تـشــاهــده : )هــذا اجلـســر مـيت( الن
احلـركـة الـسلحفــاتيـة تــوحي بــاختفــاء احليـاة،
واجلـسـر املعـلق الثــالث هـو جـسـر ســدة العمـارة
وقـد اعلن اكثـر من مـسؤول عـن افتتـاحه ولكنه
مـازال مغلقـاً لعـدم اكـتمـاله.. لـم يبق لـدينـا يف
هـذه االحصـائيـة غيـر اجلسـور العـائمـة.. وعلـى
نهـر العمـارة يوجـد جسـران عائـمان هـما: جـسر
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)105000( دومن وقــــــد حـققــنــــــا هــــــذه
ـــــــــالــكـــــــــامـل مـع بـعـــــض اخلـــــطـــــط ب
اإلضــافــات علـيهــا وســاعــدنــا يف ذلك
وفــــــرة مــيــــــاه  االرواء. كــمــــــا   قــــــامــت
املديـرية بتجهيـز األسمدة الكيـماوية
إلى الفالحـني واملزارعني للمحاصيل
الـصيفيـة املنفـذة وهي زهـرة الشـمس
والقـــطــن والــــــشلــب وكــــــذلـك اآلالت
ـــــــدات ـــــــة واملـــبـــي ـــــــزراعـــي واملــكـــــــائـــن ال
أيـــضــــــاً.وجتهــيــــــز مــــــربــي الــــــدواجــن
بــــاألعـالف الالزمــــة واملـتــــوفــــرة وهـي
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 وفـيـمـــا يـتعـلق مبحـصـــول الـــذر ة
الـــصفــــراء الــــذي تـــشــتهــــر بــــزراعــته
احملــــافــظــــة قــــال: تـــســتعــــد الــــشعـب
الـــــزراعــيـــــة يف  احملـــــافـــظـــــة حـــــالــيـــــًا
لعـــملــيــــــات جــنـــي محـــصــــــول الــــــذرة
الــصفـــراء الـتـي تـبـــدأ مــطلع الــشهـــر
املقـبل وتـبلغ املــســاحــات املــزروعـــة به
أكثـر من 120 ألف دومن منهـا مسـاحة
ألـف دومن بحــــوث و106 )وهــــو صــنف
تــــركـيـبـي يـــســتخــــدم إلكـثــــار الـبــــذور
ويــسـتلـم مـن الــشـــركــــة العـــراقـيـــة أو
شـركة مـا بني النهـرين العـامة إلنـتاج
الـبـــذور( وقــــد شهـــد املـــوسـم احلـــالـي
إجـراء جتـارب ملقـارنـة إنتـاجيـة ثالثـة
أصـنـــاف مـن هجـني الـــذرة الــصفـــراء
ــــــار أفــــضـل صــنـف يــتـالءم يف الخــتــي
زراعـتـه مع املـنــطقــــة حـيـث مت إكـثــــار
أصنـاف )الـربـيع واملسـرة وصنف بـوب
والــــصفــــــر(  وقــــــد متــت زراعــــــة هــــــذا
احملصـول مبـا متـوفـر لـدى الفالحني
من البـذور احملليـة لتعـرض الـكميـات
اخملــــزونــــة واخملــصــصــــة كـبــــذور إلــــى
الـســرقـــة والنـهب . وإن املــوسـم يبـشــر
بـخيـــر وفيـــر وإنتــاج عــال  حـيث وفــرة
املـياه وجـودة اإلنبـات ولكـن رمبا تـكون
هـنــــاك  مـــشـكلــــة يف عــملـيــــات خــــزن
الكـميـات الـتي يـســوقهــا الفالح إذ  ال
يـــوجـــد يف احملـــافـظـــة غـيــــر معـملـني
لـتفـــريــط وجتفـيف الـــذرة الــصفـــراء
أحدهما يف العزيـزية  بطاقة إنتاجية
100 طـن يـــومـيـــًا واآلخـــر يف مـــديـنـــة
الـكــــــوت وفـــيه خـــطــــــان طــــــاقـــتهــمــــــا
اإلنتــاجيـة مــائتــا طن يــوميـًا وهـذان
املعــمالن ال يـنــتجــــان هــــذه الـكـمـيــــة
ألسبـاب كـثيــرة أهمهــا انقطـاع الـتيـار
الـكهربـائي والتـوقف الذي يـصيبهـما
مـشيـرا الـى  قلـة الـسـاحـات اخلــزنيـة
الستيعاب الكميـات املسوقة مع تردي
الـــــوضع االمـنـي. لـلخــــزن يف املـــــواقع
الـتي كـانت تـتم عـمليـات اخلـزن فيهـا
سـابقـا  وهنـا البـد من دعـوة للجهـات
ذات العالقـة يف وزارة الـزراعــة لتهـيئـة
الـسـاحـات اخلــزنيـة الالزمـة ملعـاجلـة
املوقف واالستعداد املسبق قبل املوعد
احملـدد لبـدء عمليـات جني احملـصول
غـيـــــر انه أشــــار يف حــــديــثه إلــــى أهـم
املـشـاكـل التـي يعــاني مـنهــا الفالح يف
الــوقت احلـاضـر  الـتي بـدورهـا تـؤثـر
علـى كمـيات اإلنـتاج الـزراعي خملتلف
احملـــاصـيل الـــزراعـيـــة مـنهـــا انقـطـــاع
التيار الكهـربائي مما يـؤثر على عمل
مـضخـات الـري وعـدم تـوفــر األسمـدة
الكـيـمـــاويـــة املـــركـبــــة وارتفــــاع أسعـــار
املـبـيـــدات واآلالت واملكــائـن الــزراعـيــة
واملــــضخــــــات اإلروائــيــــــة . فــــضالً عــن
شحة الـوقود والـدهون الالزمـة لعمل
اآلالت واملـكــــائـن الــــزراعـيـــــة وارتفــــاع
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وجتهـيـــزه بـــأجهـــزة احلـــاســـوب وهـــذا
املــــركــــز مخــصــص إلقــــامــــة الــــدورات
ـــــــة ـــــــدوات االســـتــــــشـــــــاري وعـقـــــــد الـــن
للـمـــــوظفـني والـفالحـني واملــــزارعـني
وخملتلف األنـشطـة الزراعـية وشـهدت
يف املـــدة املـــاضـيـــة عقـــد سلـــسلـــة مـن
النـدوات اإلرشادية بعـضها للفالحني
والـــبـعـــــض األخــــــــر لـلـــمــــــــرشــــــــديـــن
الـزراعيني، مع إنشاء مـختبر متكامل
ــــــاه ــــــة وحتـلــيـل املــي ــــــرب لـفـحــــص الــت
ــــــشـخـــيـــــص وفـحـــــص األمـــــــــراض وت
النـباتية عـلماً إن هذا اخملـتبر لم يكن
مـوجودا سابقـاً وهو مختبـر ذو أهمية
كـبـيـــرة .كـمـــا قـمـنـــا ويف ضـــوء خـطـــة
الـــــوزارة وتـــــوجهـــــاتهـــــا اجلـــــديـــــدة يف
تطـوير الواقع الزراعي بـإنشاء بستان
ــــــالـــتـعــــــاون مـع ألمـهــــــات الـــنـخـــيـل ب
الـبــرنــامج الــوطـنـي إلكـثــار وحتـسـني
الـنخـيل يف وزارة الـــزراعـــة مبــســـاحـــة
مخــطــط لهـــا مـئـــة دومن حـيـث متـت
املـبـــاشــــرة بغــــرس الفــســــائل إلكـمـــال
مـــســــاحــــة 30 دومنــــًا هـــــذا العـــــام مع
إضـافـة عـشـرة دومنـات  أخـرى إلـى أن
تـصل إلــى مـســاحــة 100 دومن . وهــذا
املـشــروع الــوطـني  تــزرع فـيه مخـتلف
األصـنـــاف الـنـــادرة واجلـيـــدة للـتـمـــور
املـــوجـــودة يف العـــراق  لــيكـــون ً وراثـيـــًا
لألصنـاف الـتي أصـبحت يف طـريقهـا
إلـى االنقــراض  وأهميـة هــذا املشـروع
تـكـمـن يف إعــــادة مــــا دمــــرته احلــــروب
لـلبـســاتـني وسيــاســة الـتجــريف الـتي
طــالـتهــا والقـطع اجلــائــر لهــا والـتي
سـبـبـت يف تـنــــاقــص أعــــداد الــنخــيل
بـــشــكل كــبــيـــــر جـــــداً . وهـــــو مـــشـــــروع
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وأضـاف: متكـنت مـديـريـة الـزراعـة يف
واسـط ايـضـــا مـن اسـتـضـــافـــة بعـض
الـــشــــركــــات املــتخــصــصــــة يف اجملــــال
الــــــزراعـــي اذ مت عقــــــد العــــــديــــــد مــن
ـــــــة لـلـفـالحـــني ـــــــدوات اإلرشـــــــادي الـــن
واملـزارعني شارك يف قـسم منهـا بعض
الــــشـــــركـــــات األجــنــبــيـــــة والعـــــربــيـــــة.
وتـنـــاولـت الـنـــدوات اسـتخـــدام أفــضل
الــطــــرق الـعلـمـيـــــة للــــزراعــــة وأنــــواع
ــــــــــدات وأهــــمــــيــــتـهــــــــــا وطــــــــــرق املــــبــــي
اســـتخــــــدامهــــــا يف تـعفــيــــــر الــبــــــذور
ـــــــة ومــكـــــــافـحـــــــة اآلفـــــــات احلــــــشـــــــري
والفـــايـــروسـيــــة ومكــــافحـــة األدغـــال
الـضــارة ويف جـــانب آخــر قـمنــا أيـضــا
بـتنـظيـم املعــرض الــزراعـي للـمعــدات
الــزراعيــة مبـشــاركــة بعـض الـشــركــات
العــراقيــة واألجنـبيـة حـيث مت عـرض
اآلالت واملـكــــــائــن الــــــزراعــيــــــة وبــــــذور
اخلـضــر واملـبيــدات الـــزراعيــة وبعـض
املعـدات واملـستلـزمـات الـتي حتتـاجهـا
العــملــيـــــة الـــــزراعــيـــــة.كــمـــــا شـــــاركــت
املـديـريــة يف حملـة مكـافحـة الـذبـابـة
الـبيضـاء علـى أشجـار احلمضـيات يف
البسـاتني وجتهـيز أصحـاب البسـاتني
بــــــاملــبــيــــــدات الالزمــــــة للــمـكــــــافحــــــة
واإلشــــــراف علــيهــــــا وتقــيــيــم نــتــــــائج
احلـــملــــــة. وفــيــمــــــا يخـــص املــــــوســم
الـصـيفـي مت تـنفـيـــذ زراعـــة أكـثـــر مـن
)12000( دومن حملـــــــصــــــــــــــول زهــــــــــــــرة
ــــــر مــن )5000( دومن الـــــشــمـــــس وأكــث
حملـــصــــــول القـــطــن أمـــــا بـــــالــنــــســبـــــة
حملصـول الــشلب فــإن اخلطـة املقـررة
هــــــي زراعــــــــــــــــة )12000( دومن أمــــــــــــــــا
ــــــذرة الــــصـفــــــراء فــــــإن مـحــــصــــــول ال
اخملـــطــــط له هــــــو زراعــــــة مــــســــــاحــــــة
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زراعة احملافظة الذي قال :
استخدام احلاسوب

بعـد سقوط الـنظام تعـرضت مديـرية
الــزراعــة وبعـض شعـبهــا الـــزراعيــة يف
األقــضــيـــــة والــنـــــواحــي إلـــــى أعــمـــــال
الـســرقــة والـتخـــريب واحلـــرق كبـقيــة
الـــدوائـــر احلكـــومـيـــة وقـمـنـــا بـــاعـــادة
اعمار املـديرية وتـأثيثها  مع تـزويدها
بـــأجهـــزة احلـــاســـوب  وكـــذلك احلـــال
بـــالنــسبــة  للــشعـب املتـضــررة تـضــررًا
كــامالً كمــا متت إعــادة إعمـار وتـأثـيث
املركز التـدريبي الزراعي يف احملـافظة

وإنهـــا اآلن حـققـت شـــوطـــا كـبـيـــرا يف
االسـتعداد للمـوسم الزراعي الـشتوي
واملـباشـرة بزراعـة محصـولي احلنـطة
والـشعيـر فيمـا جتري مـن جانـب آخر
عمليات حصاد وجني محصول الذرة
الصفـراء الذي كـانت واسـط وال تزال
حتـتل احـد املـركـزيـن األول أو الثــاني
علــــى صعـيــــد العـــراق يف إنـتـــاج هـــذا
احملـــصــــــول املهـــم. وللــــــوقــــــوف علــــــى
طبـيعــة عـمل وأداء دائــر ة الــزراعــة يف
احملـافظة خـالل املدة املاضيـة التقينا
املهـندس الزراعي سالم اسكـندر مدير

وجــود مـســاحــة واسعــة مـن  األراضي
اخلــصـبـــة  الـتـي تــسـمــــى يف الغـــالـب
)املـــسـتــصـلحــــة( إضــــافــــة إلــــى وفــــر ة
كـميــات ميــاه  االرواء من خالل وجـود
عــمــــــود نهــــــر دجلـــــة الــــــذي يخــتـــــرق
احملــافظـة مـن شمـا لهـا إلــى اجلنـوب
واجلـنـــوب الــشـــرقـي أيـضـــا مع وجـــود
شــبـكــــــات واسعــــــة مــن املــنـــظــــــومــــــات
االروائــيـــــة بـــــاالجتـــــاهــني الــــســـيحــي
والضـخ ... إن هذه الـعوامـل مجتمـعة
ميـكن من خاللهـا أن نطلق علـى هذه
احملــافـظــة سلـــة خبــز كـبيــرة خــاصــة

ـ

املــواطنـني واسمه )مـاجـد( قـال بـخصـوص هـذا
املــوضـــوع: كل مـــايجـب فـعله هـــو رفع الـطــوافــة
ووضع اخــــرى بــــدال عــنهــــا واضــــاف: ولـكـن مـن
يقوم بذلك.. فهذا اجلسر اليبعد اال امتاراً عن
مديرية طرق وجسور ميسان ولكنهم اليحركون
ســاكنــاً.. اليـست هـذه كـارثـة؟ هكــذا انتهـى كالم
)مـاجــد( قلت يف سـري: اذن هـذا اجلـسـر غـريق

ولكن اال يوجد من ينقذ الغريق؟
اخلوف وضروراته

علــــى املـــســــؤولـني يف مــــديــــريــــة طــــرق وجـــســــور
ميسان، اخلروج من مكـاتبهم املكيفة الى اماكن
احتـضــار هــذه اجلـســور والــوقــوف قــرب الـعمــال
وحـثهـم علـــى العــمل وتعـــزيـــز احلــس الـــوطـنـي
واالنـســاني لــديـهم.. فـنحـن نعــرف جمـيعــاً بــان
وضع هــــــذه اجلــــســــــور لــــــو كــــــان حتـــت سلـــطــــــة
احلكــومـــة القـمعـيــة الــســـابقــة لـتـمـت معــاجلــة
املــشكالت هــذه بغـضــون ســاعـــات ليــست بـسـبب
املـمـيــــزات والـكفــــاءة ولـكـن بـــسـبـب اخلــــوف مـن
املسؤولـني السابقني وعقوبـاتهم االرجتالية.. ان
مــانقــوله هنــا اليهـتم مبـصلحــة معـينــة.. بقـدر
مــايـثـيــر ضــرورة االهـتـمــام بــاملــصلحـــة العــامــة
ويجــب معـــاجلـــة مــشـكالت اجلــســــور القـــائـمـــة
بـأسـرع مـاميـكن الن بقـاءهـا علـى مـاهـي عليه..

سيجعل حركتنا حتتضر ايضاَ.

الـــــــــذيـــن يـجـلـــــــســـــــــون قـــــــــرب ظـالل االشـجـــــــــار
ويـتــســـامـــرون بــشـــرب الــشـــاي وســــرد حكـــايـــات

وهمية.
من ينقذ الغريق؟

اجلـسـر العـائم االخـر هـو جـسـر الـشبـانه وتـاتي
اهمـيته النه يـربـط اكثـر مـن خمـسـة احيـاء مع
ســـوق العـمــــارة الكـبـيـــر ويف االغلـب ابـنـــاء هـــذه
االحيـاء يـاتـون مـشيـاً لـشـراء مــايحتـاجــونه من
نـواقـص يف منـازلهم واضـافـة لـذلك فهـو يـربط
مركز احملافـظة بدائرة كهرباء ميسان ومبديرية
الطـرق واجلـسـور بفـوج طــوارئ ميـسـان وكـذلك
مبحـكمــة بــداءة الـعمــارة ووجــود جـســر يف هــذه
املنـطقة مـر مبراحل عـديدة فـسابقـاً كان يـوجد
جـسـر يـربـط ضفـتي الـنهــر ولكـن ليـس يف هـذا
املكان وبعـد سقوط النـظام عاش جـسر الشـبانة
مــآسي كـثيـرة.. فقــد انثقـبت طـوافــاته اكثــر من
مـــرة وسقــط العـــديـــد مـن الــسـيـــارات يف امـــاكـن
كـــانـت خـــالـيـــة مـن )الـبلـيـت( وهـــذا مـــاادى الـــى
متــزق اطــارات العــديـــد من الــسيــارات وامـــا عن
اخـر اخبــار اجلسـر فهـو يعـاني مـن ثقبً جـديـد
يف احدى الـطوافـات وهذا مـاادى الى مـنع مرور
الـسيـارات فـوقه وبعـد ايـام ازداد انحـدار اجلـسـر
داخل املـاء.. ليصـبح بعد ذلـك غير صـالح حتى
لـعبــور املـشــاة خــاصــة النـســاء واالطفــال.. احــد

عـواشـة وجـسـر الـشبـانـة وهـذان اجلـســران لهمـا
قـصـتــان غــايــة يف االلـم فــاجلــســر االول يــوجــد
وسـط حـي سكـني راق.. وهـــو حي عــواشه، وضع
هـــــذا اجلـــســـــر، لـيــــسهـم يف تـقلــيل حـــــدة سـيـــــر
املـــركـبـــات الـــذاهـبـــة الـــى احلـي الـصـنـــاعـي وهـــو
اليـبعـــد االامـتـــاراً قلـيلـــة عـن احلـي الـصـنـــاعـي
ويبدأ جـسراً حديدياً ولكـن يف املنتصف يتفاجأ
الــســـائـــر بـــوجــــود ثالث طـــوافـــات ومـنحـــدر ويف
الفـتــــرة االخـيــــرة، ارتــــأى املـــســــؤولــــون يف دائــــرة
الــطــــرق واجلـــســــور جـعل اجلـــســــر بــــاكـمـله مـن
احلديد بسـبب املشكالت التي ولدتـها الطوافات
وابتــدأ هــذا املـشــروع قبـل اكثــر مـن اربعــة اشهــر
من كتـابـة هـذا التقـريـر ولـكن النـتيجـة مـاهي؟
وهنـا ياتـي اجلواب: لقـد رفعت الطـوافات ومـنذ
ان رفعـت الـطــوافــات وحلــد االن واجلــســـر علــى
حـاله.. حني سـألت احـد العـاملـني عن االسبـاب
الـتـي تعـيق انــشــاء اجلــســر اجــاب: ان املـطــرقــة
الكبيـرة التي تقوم بـادخال الـركائـز احلديـدية..
سـقطـت يف عمـق النهـر يف االيـام االولـى للـعمل
واليــوجــد غـيــرهــا يف مــديـنـــة العـمـــارة ولكـن يف
النهـايـة اخـرجـت املطـرقـة ولكـن لم يبــدأ العمل
يف اجلـــســــر السـبــــاب اليعــــرفهــــا العــــامل الــــذي
تـكلـمـت مـعه.. اذن جــســـر عـــواشـــة مــــازال علـــى
حـاله ويف االغلـب يتـواجـد قـربه بعـض العمـال،

جســـــور العـمــــــارة فــــي طريقهــــا اىل املــــــوت

شكلنا مديرية لشرطة النجدة، وأخرى لدوريات الطرق اخلارجية
دوريـات الـنجــدة يف كل مكــان من املــدينـة
وعلـــــى مـــــدى الـ24 ســـــاعـــــة وفـعاًل لــيلـــــة
البــارحـــة استـطــاع رجــال الـنجــدة  القــاء
الـقبـض علــى اثنـني من الـذيـن يقـومـون
بــالتـسلـيب يف احــد احيــاء املــدينــة واالن
جتــرى عمـليــات الـتحقـيق معهـم ملعــرفــة
تفاصـيل اخرى عـن جرائـمهم ، ان العمل
املتــواصل لـرجــال االمن والـشـرطــة خلق
سـمعـــة جيــدة لــدى املـــواطنـني وستــشكل
مـديـريـة الـدوريـات الـتي ستقـوم بطلعـات
علـى الطـرق اخلـارجيـة التي تــربطنـا مع
احملـــــافـــظـــــات اجملـــــاورة ومـــنهـــــا الــنـجف
واحللـة والـسمـاوة، اضـافـة الـى اننــا قمنـا
بتــأمني الـطــرق لــزوار العـتبــات املقــدســة
ومـســاعــدة شــرطــة كــربـالء يف املنـــاسبــات

الدينية الكبيرة..

مسلـطاً على رقاب احد ولكننا نسعى الى
فــرض سلـطــة القـانـون خلـدمــة اجلمـيع
وال نـنــســـى حقــوق املــواطـن يف أي اجــراء
نتخـذه حتـى اننـا منعنـا عرض اجملـرمني
امام الـناس لعـدم التنكـيل بهم والتـعامل

حضارياً مع اجلميع..
دعم كفاءة رجال الشرطة

وعـن مـــدى تـــأثـيـــر الـــدعــم يف رفع كفـــاءة
جهاز الشرطة قال:

كل دعم مـادي او معنـوي له االثـر الـكبيـر
يف رفـع كـفـــــــاءة اداء رجـــــــال االمــن ونـــــــوع
اخلـــدمــــة املقـــدمـــة الـــى املـــواطـن واالداء
يـومـاً بعـد يـوم آخـذ بـالـتطـور ولقـد شكل
حـديثـاً جهـاز مـديـريـة النجـدة بعـد قـدوم
الـعـجـالت اخلـــــــــاصـــــــــة بـهـــم واالجـهـــــــــزة
احلــديثـة واملعــدات وسيــرى ابنـاء املــدينـة

ومـصـــر، واالمـــارات( وهـنـــاك االن عــشـــرة
ضــبــــــاط يف اخلــــــارج يــــــأخــــــذون دروســــــًا
مـتنـوعـة يف كـيفيــة التعــامل مع االجهـزة
اجلديـدة وتقنيـات العمل االمني املـتطور
والتحقـيق اجلنـائي وكـيفيـة الكـشف عن

مسرح اجلرمية.
انخفاض معدالت اجلرمية

وعن معـدل اجلـرميـة يف احملــافظـة قـال:
لقــد انخفـض مــستــوى اجلــرميــة بــشكل
كـبيـر يف املــدينــة وذلك لفعــاليـة االجهـزة
االمـنـيـــة وجتهـيـــزهـــا بـــاملعـــدات اجلـيـــدة
واحلــديثــة والتـسلـح اجليــد اضــافــة الــى
دور ابـنــــاء املــــديـنــــة يف خفــض مـــسـتــــوى
اجلـرميـة بتعــاونهم مع االجهــزة االمنيـة
ونحـن بـــاسـتـمـــرار نـــؤكـــد علـــى املعـــاملـــة
اجليــدة مع املــواطنـني واننـا لــسنــا سيفـًا

اجناز اعمار 90% من االبنية والورش ومختبرات
املعاهد والكليات


