
)املدى(قطت 80 كم غرب كربالء
لـتنــزل يف احضـان واحـة الـنخل
والــــرمـــــان وتلــتقـي اهـلهــــا ومـن
ميـثلهم يف ادارة القـضاء، وكـانت
اللهفـة االولى ملعـرفة مـايدور يف
هـــذا القـضــاء املــواطـن صــاحـب
عباس )بقـال( اجمل لنا مشاكل
عني التـمر بـقولـه: االوضاع هـنا
مـسـتقــرة لـكن مــانعــانـيه شحــة
ميــاة الـشــرب وهــو اهـم شيء، اذ
يعــــــانـــي القـــضـــــــاء انقـــطــــــاعــــــاً
مــسـتـمـــراً للـمـــاء ممـــا يـجعلـنـــا
نـتـــرقـب اخلــطـــر الـــذي يــصـيـب
)العــني( واهلهـــا، لهـــذا ملـن ميـــد
لنـا يد املـساعـدة ويوصل صـوتنا
لـلـــمــــــســــــــؤولـــني عـــن الـقــــضــــــــاء

والدولة ككل.
املـــواطـن محـمــــد علـي مـنــصـــور
)بـــــائع يف ســـــوق العــني( يقــــول:
نــتــمــتع بـــــاالمـــــان لـكــن انعـــــدام
اخلــدمــات ومـنهـــا ميــاه الـشــرب
فـضالً عن شحته شكلت مـشكلة
حقـيقـيــة امــامـنــا فــسكــان هــذا
القــضـــاء يــضــــاف علـيهـم حـمل
ثـقيـل وحيـــاتنــا التـطــاق بـسـبب

شحة املياه.
ترشيح على اساس

عشائري!
دفعـتـنـــا هـــذه االجـــابــــات للقـــاء
قـــائـمـمقـــام قـضـــاء عـني الـتـمـــر
االستـاذ محفـوظ منعـم سطـاي
الـــــذي افـــــاض بـــــاحلـــــديــث عــن
اجمللــــس الـــبلــــــدي يف القـــضـــــاء
وخــــدمــــاته قــــائالً بــــان اجمللـــس
الــبـلـــــــدي جـــــــزء مــن الــنـــــســيـج
االجــتــمـــــــاعــي يف عــني الــتــمـــــــر
وطــريقــة تكــوينـه والتــرشـيح مت
علـــى اســــاس العــشـــائـــر االكـثـــر
ثـقـالً، فــــــــاخـــتـــيــــــــار الــــــشـخــــص
وتـــــزكــيــتـه تعــتــمــــــد علـــــى هـــــذه
الـتكــوينـة لـيكـون مــؤهالً حلـمل
صــــــوت املــنــــطقـــــــة والعـــــشــيــــــرة
واملــــــــوجــــــــودة مت اخـــتـــيــــــــار )18(
ممــثالً ومت اكــمـــــال العـــــدد الـــــى
)20( ممثالً مع افتقاره للعنصر
النـسـوي وكـان تــاسيـس مجلـس
االدارة يف 3/ايــــار 2003 واملهـمــــة
االولـــــى الــتــي كـــــانــت تــنــتـــظـــــره
حفــظ االمـن والـنــظـــــام، وهـــــذا
اجمللـس كــان يحيـط به اجمللـس
االســتــــشـــــاري املــــــؤلف مــن )40(
عـضــواً مكـونــاً من رجـال الــدين
ووجـهـــــــــاء ومــــثـقـفــــني، هـــــــــؤالء
يدعمون القرارات املهمة جمللس
االدارة وبــكـل فـخــــــــر نـقــــــــول: ان
القــضـــاء لـم يـــسـجل اي حـــالـــة
اعــتـــــداء مــن ســـــرقـــــة او نهــب او
تـفجــيـــــر ارهـــــابــي، ومـــــااحــتـــــواه
القـــضــــــاء مــن دوائــــــر ومــــــدارس
ـــــــــة مت ـــــــــاطــــي ومـخـــــــــازن احــــتــــي
احملــافظــة عليهـا دون ان متـسهـا
ايــــادي الــنهـب والـــســــرقــــة، ومـن
هــــــــــــذه اخملــــــــــــازن لـالســـــمــــــــــــدة
الـكيـميـاويـة يحــوي وقتهــا اكثـر
مـــن )4( االف طـــن، ولـــم ميــــــس
منه اي شيء الن خطة احلماية
جاءت على اساس العشائر التي

تقع الدوائر ضمن حدودها.
وبــــالـنـــسـبــــة ملـنـــطقـــــة العـني او
املسمـاة منـطقة )الـوالية( تـولى
مــســؤولـيــة حـمــايــة الــدوائــر يف
مـــــركـــــزهـــــا عـــــدد مــن الــــشــبـــــاب
الواعـي، واستمرت احلـالة حلني
تـــشكـيل قـــوة شـــرطـــة  FPSمت
تــوزيع عنـاصـرهـم بني كل دوائـر
الــــــدولــــــة مبــــــا فـــيهــــــا املــــــدارس

واملستشفيات.
اثار القضاء الحتتضن

االرهاب
يــضـيـف القــــائـمــمقــــام: تــــرددت
اقــاويل وتـصــريحــات بـعيــدة عن
الــصحـــة وبـــاالخــص مـــايــتعـلق
بــاالثــار الـتي وصـفت بــانهــا بــؤر
لالرهــــابـيـني واخملــــربـني وجتــــار
اخملـدرات وهـذا يقـتضـي مني ان
ابـني ثـمـــة معــسكــراً يف مـنـطقــة
مخــازن عــسكــريــة ســـابقــة غـيــر
بعـيد عن حصن االخيضر يضم
قـــوات بـلغـــاريــــة تقـــوم بـني اونـــة
واخـــرى بـتفـتـيــش احلـصـن واذا
كـانـت هنــاك بعـض االلـتبـاسـات
فــــان هـنــــاك مـنـــطقــــة تـــسـمــــى
خــضيــرة قـــريبـــة من االخــضيــر
ــــــــــدو رحـل متــــت يــــــــســكــــنـهــــــــــا ب
مــداهـمـتهـم مـن قـبل الــشــرطــة
الـعــــــــراقـــيــــــــة وقــــــــوات احلــــــــرس
الـــــــوطــنــي والـقـــــــوات املــتـعـــــــددة
اجلـنــسـيــات ومت ضـبـط كـمـيــات
مــــن االسـلـحـــــــــة وحلـــــــــد هـــــــــذه
اللحـظــة مـــازال العــديــد مـنهـم
رهـــن الـــتـحـقـــيـق امــــــــا حـــــصـــن
االخـضيـر فهـو يخـضع حلمـايـة
االن حلمايـة الشرطـة ويستقبل
الـسائحني وفـرق التمثـيل لوقت
قـــريـب، ونحـن نفـتخـــر بـــانه لـم
يـــــسـل علـــــــى ارض القـــضــــــاء دم
عراقي او اجنبي وهي بعيدة عن

االرهاب.
شحة املياه وامراض

سرطانية محتملة
انـتقـــالـــة احلـــديـث جـــاءت علـــى
لــســـان الــشـيخ فـــرحـــان جـــاسـم
محمد اخلـالدي رئيـس اجمللس
البلـدي الذي قال: املـشكلة التي
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قـــــال لــي صـــــديق عـــــراقــي، اكــتـــســب اجلــنـــســيـــــة
االستــراليــة، انه غــرم مــؤخــراً مـبلغ )80( دوالراً
بـسبب عـدم مشـاركته يف االنتخـابات االسـترالـية
االخيـرة، بـرغـم انه ميلك حق الـتصـويت ولـديه

بطاقة انتخابية.
قـال لي هـذا الصـديق.. انه كـان خارج اسـترالـيا
يف يوم االنتخابات، ولكن هذا - حسب القوانني
ــــــــــة- اليـعـفــــيـه مــــن )واجــــب/حـق( االســــتــــــــــرالــــي
الـتـصــويـت، ففـي جـمـيع الــسفــارات االسـتــرالـيــة
حــــــول العـــــالـــم تفـــتح يف مـــــوعـــــد االنـــتخـــــابـــــات
صـنـــاديق يـــدلـي االسـتـــرالـيـــون املقـيـمـــون خـــارج
استرالـيا باصواتهم فـيها، ثم انك ان لم تتمكن
مـن الـتــصــــويـت الي طــــارئ او عــــارض، التـعفــــى
برغم ذلـك، وعليك ارسال )أي ميل( الى اجلهة
املـنظمـة لالنتـخابـات تعلمـها بـعدم قـدرتك عـلى

االدالء بصوتك.
ويف حــــال لــم تفـعل ذلـك- يقــــول لـي صـــــديقـي
العـــــراقــي/االســتـــــرالــي- حتـــــرر ضـــــدك غـــــرامـــــة
)80دوالراً( كنوع من العقـوبة الرمـزية خملالفتك

قوانني االنتخاب دون عذر.
كان هذا الصـديق منزعجاً النه كـان يرغب حقاً
يف املـــشــــاركــــة، وغــــرامــــة الـ)80دوالراً( رغــم انهــــا
ليست كبـيرة اال انها تـشعره بانه خـارج العملية
اجملتمعـية االهم واالخطـر )االنتخابـات( كما ان
هـــذه العـملـيـــة- بقــول الـصـــديق- هـي املـنــاسـبــة

االكثر اهمية للشعور بـ)استراليتي(!
)يف واقع احلـــال.. انـــا االن اقل اسـتـــرالـيـــة ممـــا
ارغـب( هكـذا قـال الـصـديـق.. مبـديـاً: امـتعــاضه
مـن فـــوز هـــاورد بـــرئـــاســـة الـــوزراء يف اسـتـــرالـيـــا
مجــدداً وبــدا يـتحـــدث لي عـن ارائه الــسيـــاسيــة
بهــــذا الــصــــدد فـبــــدا لـي يف الــنهــــايــــة انه - أي

الصديق - اكثر استرالية مما يظن!.
لكـن صـــديقـي هـــذا يف نهـــايـــة االمـــر لـيــس هـــو
ــــــذي لـــم يــــــشــــــارك يف ــــــد ال ــــــوحـــي الــــــشـخــــص ال
االنـتخـابــات االستــراليــة، وهنـاك بـالـطبـع -كمـا
هــي العــــادة- نـــسـبــــة تـبــــدو طـبــيعـيــــة مـن عــــدم
املـشــاركـني، لهـم اراؤهم الــسيـــاسيــة يف االمـتنــاع
عـن الـتــصــــويـت، مــثلـمـــــا يحــــدث يف أيــــة دولــــة

دميقراطية.
وهنـا بـالتحـديـد اتسـاءل مع نـفسـي: هل ينـبغي
فـرض غـرامـة مـشـابهـة علـى صـديـقي العــراقي/
االســـتـــــــــرالـــي ان امـــتـــنـع عـــن الـــتـــــصـــــــــويـــت يف

االنتخابات العراقية القادمة؟
اطرح هـذا السـؤال بافـتراض ان صـديقـي مازال
يــظــن انه عــــراقــي علــــى نحــــو مــــا، ولـكـن خــــارج
مـــايعـتقـــد انهـــا امـــاكـن ومـنـــاطق مـضـطـــربـــة يف
العـراق لـرمبـا تسـتبعـد من الـتصـويـت، هل نحن
مهتمـون حقـاً بـتلك البقـاع املتفـرقـة والشـاسعـة
حــيــث تــــــوزع العـــــراقــيـــــون؟ مــن الـــــذي ســيــنــتــبه
لـوجـودك حقـاً ايهــا املهنـدس العــراقي املقـيم يف
بـريتـوريـا يف جنـوب القـارة الـسـوداء؟ وكم  عـدد
العـــراقـيـني بجــــوارك؟ ولكـن ملـــاذا هـــاجـــرت الـــى
هـنــــاك؟ الــم تعــــرف ان نــظــــام صــــدام سـيــنهــــار
وســيكـــون لـصـــوتك يف اول انـتخـــابـــات حقـيقـيـــة

اهمية ملستقبل العراق؟!
وانـتـم ايهـــا االصـــدقـــاء يف واليـــة اريـــزونــــا.. هل
سـيـثـيـــركـم امـــر انـتخـــابـــات حتـــدد مــصـيــــر بلـــد
تـركتـموه مـنذ عـقد مـن الزمـان؟ انتم يف شـمال
اوروبــا ويف الغــرب وانــدونيــسيــا... و ... يــاالـهي!

هل ساحصى بقاع االرض كلها؟
مــــالــــذي تعـمـل علــيه وزارة الـهجــــرة واملـهجــــريـن
بالنسـبة الربعة ماليني عراقي مقيمني يف خارج
الـــبالد- حــــســب االحـــصـــــاءات الــــشــــــائعــــــة-؟ هل
ستكـون النتائج التي تتمخـض عنها االنتخابات
العـــراقيـــة، نتــائج شــارك يف صـنعهــا العـــراقيــون

جميعاً؟
مـن املمـكن جــداً ان يخـسـر املــرشح الـذي صـوت
له، وان يـتـــشـكل نــظــــام سـيــــاسـي اليـتــــوافـق مع

ميولي واهدايف.
مــن املــمـكــن جـــــداً ان اكــــــره كل مـــــاســيــنــتج عــن
االنـتخابـات القادمـة من اول خطـوة وحتـى اخر
لـبـنــــة سـيــــاسـيــــة يف )العــــراق اجلــــديــــد( ولـكـنـي
ســاكــون مـســؤوالً، بـطــريقــة اوبــاخـــرى، عن هــذه
الـصـــورة فلـيــس هـنـــالك شـيء مـتـــروك لالقــدار،
لـيـــسـت هـنــــاك اقــــدار قــــاهــــرة، اكــــون ضحـيــتهــــا
الـبـــريـئـــة، ان ايـــدي اجلـمـيع ســتكــــون )ملـــوثـــة(

بالسياسة )اليس هذا هو الهدف؟(
ولكن من هم اجلميع؟!

يجيب صديقي االسترالي /العراقي: من اخلطأ
الــبــــــالغ ان يــــســتــثــنــي أي طـــــرف او تـكـــــويــن او
مـجمــوعـــة سكـــانيـــة من هــذه االنـتخــابــات، انهــا
عمل مؤسـس واذا لم يشعر )اجلمـيع( باالنتماء
الـى هـذا العمل املـؤسس فـاننـا سنــواجه مشـاكل
حقيقية فيمـا بعد ستبقى امللفـات مفتوحة الى

ماالنهاية.
ان كل النـاخبني حول العـالم، يواجهـون ولو ملرة
واحـدة يف االقـل مشـاعـر الـتشـكيك وعـدم الثقـة
وهم يـدخلـون املـراكـز االنتخـابيـة، وهنـاك نـسبـة
البـــاس بهـــا ممـن اليحــسـمـــون خـيـــاراتهـم اال يف
ــــــواجهــــــون الــــــورقــــــة الـلحـــظــــــة االخــيــــــرة حــني ي
االنتخابيـة، هناك نسبة ايضا ممن اليعرفون او
اليريدون املعرفة ويشاركون يف االنتخابات برغم

ذلك، مدفوعني بطاقة اجلهل االختياري رمبا.
هنـاك حـوادث عـصيـان، واضطـرابـات حتـدث بعـد

اعالن النتائج، واتهامات.. ووجع كبير للرأس.
ــــــر طفـــيفــــــة حتــمـلهــــــا ولـكــن هــــــذا كـله خــــســــــائ
الـدميقـراطيـة معهـا مقـارنـة بـاخلـسـائـر االخـرى
الـتي نعـرفهـا مع أي طـريق اخـر نحـو الـسـلطـة

والشرعية.
لقـد سـمحنــا للقــدر!! ان يفــرض علـينـا غـرامـة
مهــولــة وكـبيــرة طــوال العقــود املــاضيــة، سمـعنــا
بـذلـك بطـريقـة او بـاخـرى، فـنحن لـسنـا ابـريـاء
متاماً، ولـيس لنا ان نهـنأ االن ببراءة الـضحايا،
علـينــا ان النـسـتمــرئ الكــسل امــام قـــدر خيـــالي
نـفتــرضه لـيجهــز علـينــا، وعلــى ايـــدينـــا جمـيعــاً

جميعاً ان )تتلوث( بالسياسة.
علـيـنـــا ان نـنـجح االنـتخـــابــــات القـــادمـــة، لـيــس
باملـشاركـة فيهـا فحسـب وامنا بـاحلرص عـلى ان
اليخــالطهـا أي غـش او تـزويـر او خلل مهـا كـان
صغــيـــــراً النــنـــــا، واول مـــــرة ســنـكـــــون )جــمــيعـــــاً(

مسؤولني عن النتائج.
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غرامة انتخابية
احمد السعداوي

حتت الضوء
-آمنة ولكنها بحاجة الى كل انواع اخلدمات

عيـــــــن التمــــر.. واحـــة تشكــو العطـــش!

-القناة التي تزود قضاء عني التمر باملاء الصالح للشرب غير صاحلة
لالستخدام منذ عام 1980!

-طالب عني
التمر.. متى

يتسلمون
القرطاسية؟

جنم عبد خضير
انتصار السعداوي

كانت يف يوم عامرة تفيض باخليرات وسط الصحراء
الشاسعة غناء برمانها ومترها تفاجئ من يقطع الصحراء
مبائها وخضرائها حتى جاءها يوم رأت فيه الرمال تزحف
نحوها لتمحو من خريطة اجلزيرة لون اخلضرة، عني التمر

بدأ يشح مترها ومتوت شجيراتها مالم يتداركها
املستقبل بنظرة تعيد لها احلياة حتى اليكون مصيرها

مصير اثارها وتصبح يف زمن الذاكرة.

الـفالح عـن الـــسقـي والـتـي يـتـم
الــتـــــشغــيل فــيهــــــا للـفالح مـــــدة
عــشـــره ســـاعـــات بـــاجـــر )2500(
ــــــــاراً عـــن ــــــــار أي )250( ديـــن ديـــن
الـــســــاعــــة الــــواحــــدة يف الـــسقـي
لـــتغـــطــيـــــــة سعــــــر احملــــــروقــــــات،
وكــذلـك ثمــة صعــوبــة يف فــرض
رسـوم اضــافيــة علــى الفالح الن
ايـراده اليـتحملهـا. ولئـن رجعنـا
الـــــى مقـــــارنه االنــتـــــاج ســـــابقـــــاً
وحـاليـاً لظـهر لـلجميـع ان ايراد
الدومن الـواحد مـن التمـر وصل
الــــــى )2( طــن واالن اليـــتجــــــاوز
)800( كغم وهـذا الـرقـم اقل من
النـصف مضـافاً لـذلك الـنوعـية
الـتي اخــذت تـســوء نـــاهيـك عن
التــأثيـرات الـكيـميـاويــة للـميـاه
اجلـــــوفــيـــــة الــتــي تـــــركـــــز فــيهـــــا
ــــــــدمــــــــر لـالرض ــــــــريـــت امل الــكـــب
الـــزراعـيـــة، وهـــذا الـــوضع شـمل
احملـصـــول الـثـــانـي بعـــد الـتـمـــر
املـتمـثل بــالــرمــان الــذي اصــابه
الـــنقـــص يف االنــتــــــاج الــــــى %50

مقارنة بالسنوات املاضية.
وكـل املـفــــــــاحتــــــــات تـعـلـق عـلــــــــى
اســـاس انعــدام الـصــرف، واقــول
ان القـضاء يـواجه كارثـة زراعية
بسـبب اجلفاف اذا مـاتذكـرنا ان
اكـثر من 80% من سكان القضاء

يعتمدون على الزراعة.
املدراس تشكو ايضاً!

اقـتـــرب احلـــديـث مـن الـتـــربـيـــة
والتـعليم لـيتنـاول عـزيـز حميـد
روكـــان عــضــــو اجمللــس الـبلـــدي
املـمـثل عـن الـتــربـيــة الــذي بــدأ
حـــديــثه بــــالقــــول )ان القــضـــاء
يـضم 11 مـدرسـة نع اعـداديـتني
واحــدة لـلبـنني واخــرى للـبنــات،
وان هـناك جهـوداً لبنـاء مدارس
جـديدة وخـطوات لـزيادة الـكادر
الـتعلـيـمـي ان الــذي اسـتفــدنــاه
مـن خـطــة االعـمــار هــو تــرمـيـم
املــــــدارس وتــــــاثــيـــثهــــــا وادخــــــال
احلـــاســـوب فــيهــــا، فقـــد قـــامـت
القــــوات الـبــــولـنــــديــــة بـتــــرمـيـم
املــــــدارس والقـــــوات الــبـلغـــــاريـــــة
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مفـــاحتـــة املـــديـــريـــة ومت درجهـــا
ضمن اخلطة املستقبلية. 

االنتاج الزراعي مهدد
القــائـمـمقـــام محفــوظ سـطــاي
كــشف عن مـشكلـة اخـرى كـبيـرة
تـتـمـثـل يف ان القــضــــاء يعـتـمـــد
علــى الــزراعــة ومـصــدرهـــا امليــاه
اجلــــوفــيه املــــوجــــودة بــــواســطــــة
العيـون واالبار التي يتـم حفرها
والتـي تغطـي مسـاحـات شـاسعـة
يف عــني الــتــمـــــــر، ولـكــن فــتـــــــرة
اجلفـــــاف الــتـــي تعـــــرضـــت لهـــــا
بحيرة الرزازة بعد غلق البوابات
الـتـي تـصـب يف الـبحـيـــرة لفـتــرة
متتـد الكثـر من )14( سنـة اثرت
سلبيـاً على العيـون، واالبار وهي
االن التغطي االمسـاحة 10%من
املـســاحــات الـســابقــة، واملــشكلــة
الـتي تــواجه االهــالـي بعــد ميــاه
الـــشــــرب هــي اجلفــــاف ونـتــــوقع
هـجــــــــرة مـــن الــــــــريـف ســـتـهــــــــدد
االنــتـــــاج الـــــزراعــي حــتــــــى وصل
اجمللـس الـبلــدي الــى اتفــاق مع
القــــوات املــتعــــددة اجلـنـــسـيــــات
حلفــر ثـمــانـيــة ابــار يـتـم نـصـب
مــــضـخـــــــات عـلــيـهـــــــا لـكـل بــئـــــــر
مــــضخــتــــــان تعـــمل بـــــالـــــديـــــزل
والــكهــــــربــــــاء ومتــت املــبــــــاشــــــرة
بـــــالعــمل واجنــــزت بـئــــران، لـكـن
هـــذه املــضخـــات واالبـــار حتـتـــاج
الــــى مـــسـغلـني وحـــــراس، وبعــــد
مخـاطبات لـلجهات املسـؤولة لم
تـــسفـــر عـن شـيء تــــوقفـت هـــذه
املضخـات عن العمل الن الفـترة
الـتـي عـمل فـيهــا املـــشغلــون هـي
دون رواتـب وال ميـكـن االعـتـمــــاد
علـــــى املــبــــــالغ املــــســتـــــوفـــــاة مــن

وليــس من املـصــدر مبـاشـرة، أي
من نهـر احلــسيـنيـة، فــالعـمليـة
ـــــــــاء مــــن ـــــــــا تــــتــــم بــــنـقـل امل هــــن
احلــسـيـنـيـــة الـــى حـي احلــسـني
ومـنه الــى مـضخـــة عني الـتمــر،
واي عطل يحـدث يعني انقـطاع
املـيــاه عـن القـضـــاء، لكـن تـبقــى
مـــشـكلــــة االنـبــــوب هـي املـــسـبـب
الـرئيـسي ونحـن سعينـا لتبـديل
اخلـط النـاقل ومـاحـصلنـا عليه
هـــو تـبـــديل مبــســـافـــة 4 كـم مـن
نــوعيــة غيـر قـابلــة للكـسـر علـى
عكـس االزبــست، الــذي اعـلن يف
ســنـــــــة 1985 انـه غــيـــــــر صـــــــالـح
لالسـتخـــدام لفـتــرة طـــويلــة ملــا
يـسـببـه من امـراض سـرطــانيـة،
وبيـنمــا نـتحــدث عـن امليــاه كــان
هـنــــاك اتــصــــال هـــــاتفـي اجــــراه
احملـافظ مع القـائممقـام يبلغه
ـــــــــــى ان الـقــــــضـــــــــــاء حــــــصـل عـل
تـخـــــصـــيـــــص انـــــــشــــــــاء وحــــــــدة
للـتحليـة مبــوجب كتـاب ورد من
الـوزارة، حـيث ستقـوم احملـافظـة
بعملـية نـقلها وتـامني احلمـاية،
ــــــــــــراحـل لـهــــــــــــا وهـــــي االن يف امل

النهائية للوصول.
خروقات البدو الرحل

ألقـى الــشيخ فـرحـان بــالالئمـة
علـى البـدو الـرحل ومـايقـومـون
به من احداث ثقـوب يف االنبوب
املـتعب الرواء مـواشـيهم، وبـرغم
الــتعـــــاطف والــتعــــاون مـن قــبل
الـدوائـر الـرسـميـة يف احملــافظـة
اال ان هـذه املـشكلـة اخـذت تهـدد
الـسكــان يف القـضــاء فقـد كــانت
هنـاك حمالت ملتـابعة خـط املاء
علــى طــول املـســافـــة عن طــريق
شيـوخ العـشائـر والشـرطة لـرفع
الـتجـــاوزات واخــــذ تعهـــدات مـن
املـواطـنني الـذين يـسكنـون قـرب
اخلط بعدم التعدي عليه، وكان
العـمل ايضاً يقوم علـى املطالبة
بــتحــــديـث شـبـكــــات املـيــــاه ومــــد
شــبـكـــــــات جـــــــديـــــــدة لـالحــيـــــــاء
احلـــــديــثـــــة الــتـكـــــويــن لــم تـكــن
مـشمولة بشـبكة املياه من خالل
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يـعانيهـا السكـان يف هذه الـواحة
هـي املياه الصاحلـة للشرب فهي
تـنتقل بــواسطـة بــابيـات ازبـست
مت تـاسيـسهـا عـام 1973 امتـداداً
من كــربالء ومبـســافــة )80( كم.
ظـاهــر منهـا 50% علـى الـسـطح،
وقـد تعرض هـذا اجلزء الظـاهر
ــــــــــى خــــــــــروقــــــــــات ولــــيــكــــــــــات ال
)وتــنفـيـــســــات( ادت الــــى تـكــــون
مـــــســــطـحـــــــات مـــــــائــيـــــــة وســــط
الصحراء مما اثر يف كمية املياه
الـــواصلـــة لعـني الـتـمـــر، ومهـمــة
اجملـلـــــس هــي مـعـــــــاجلـــــــة هـــــــذه
املشكلة، وبالفعل قمنا مبعاجلة
شبـه فعليـة وليـس كحل نهـائي،
وذلك بتـشكيل جلـنة تقـوم على
ــــــــدائـــمــــــــة ــــــــول ال ايـجــــــــاد احلـل
للــمــــشـــــروع، وثـــــانـــيهــــــا ايجـــــاد
احللـــول الـطـــارئـــة للـمـــواطـنـني
بـــوســـاطــــة نقل املـــاء بـــالـتـنـــاكـــر
والـصهـاريج مبـسـاعـدة مـديـريـة
مـاء كربالء، اذ خصـصت خمسة
تنـاكــر لفتـرة معـينـة لـسـد جـزء
مـن املــشـكلـــة، ومبـــا ان احملــطـــة
املـــوجـــودة يف مـنــطقـــة اجلـــاهـــز
تـتكــون من حـوض سـعته )800(
مــتـــــــر مـكـعــب وبــــطـــــــاقـــــــة اربـع
مضخـات وعند تسـلمها تبني ان
اثـــنـــني مـــن هــــــــذه املـــــضـخــــــــات
عـــــاطلـتــــان فـبـــــدأ العـمـل علــــى
تــبـــــديل طـــــاقــم املـــضخـــــات مــن
حيـث الكفـــاءة والنـــوعيــة، فقــد
كــانت قـدرتهـا يف الـسـابق )250(
متراً مكعباً يف الـساعة، اما االن
فـوصلت الـى )500( متـر مكعب،
وكل االخطـاء املتعلقـة باملـشكلة
هـي تـــرسـبـــات ملـــدة )35( عـــامـــاً
التـي الميكن القـيام بـاصالحـها
بلـمـــســـــة سحــــريــــة، وتــبع هــــذا
ـــــــــــر الـفــــنــــيــــني الـعــــمـل تـغــــيــــي
املوجـودين، وهناك اقتـراح ايضاً
بـتــوسـيع احلــوض املــوجــود مـن
)800( مـتــــر مـكعـب الــــى )300(
مـتر مكعب، ومبـا انه تتم تغـذية
احلـــوض احلـــالـي عـبـــر خــطـني
مـــرتـبـطـني مبحـطـــات ثـــانـــويـــة
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قـــامـت بـــالـتـــاثـيـث، وقـــد حـــاول
االسـتــاذ رضــا اخلـطـيـب مــديــر
تربـية احملـافظـة احلصـول على
اسـتـثـنــــاء علــــى مـــسـتــــوى وزارة
الـتـــربـيـــة حلل مــشـكلــــة الكـــادر
والـنقــص احلــــاصل فـيه، وهـــذا
ايضـاً يـوفـر فـرصـة عـمل البنـاء
القــضــــاء مـن ذوي الــــشهــــادات،
لكـن اهم شيء يـؤثـر سلبـاً علـى
مـستوى التعليـم هو ان القضاء
يف اخـــــــر القــــــائــمــــــة يف تــــــسلــم
حصته من املكتـب والقرطاسية
أي بــدايــة تــشــريـن الـثــانـي مـن
هــــذا العــــام وهــــذا له تــــاثـيــــرات

سلبية.
سيطرة القانون

العشائري
الـنقيب سلـطان سـويدان مـدير
شــرطـــة عني الـتمــر يــشيــر الــى
الـــــــوضـع االمـــنـــي بـــــــانـه اكـــثـــــــر
اســـــتـقــــــــــــراراً مـــــن أي مـــكــــــــــــان
والتـواجه الـشـرطـة ايـة مـشـاكل
الن مـعظم هذه املـشاكل التصل
ـــــــــركـــــــــز، وذلــك النـهـــــــــا حتـل امل
عــــشـــــائـــــريـــــاً مــن خالل هــيــئـــــة

العشائر.
وتعـد هـذه احلـالـة  هي الــرابط
الـــــذي يحـكــم القــضـــــاء والــتــي
جتـعل الـكـل يحــتــــــرم بعــــضهــم
الـبعـض، واذا ظهــرت ايــة حــالــة
تهـــــــدد االمــن تــتــــــــدخل فـــيهـــــــا
العـشـائـر وهـذا يــسجل صفحـة
بـيـضـــاء للقـضــاء والـتــي جتعل
الـكل يحـتـــرم بعــضهـم الـبعـض
االخــــر واذا ظهــــرت ايــــة حــــالــــة
تهـــــــدد االمــن تــتــــــــدخل فـــيهـــــــا
العـشـائـر وهـذا يــسجل صفحـة
بيـضــاء لقـضـــاء عني الـتمــر يف

الهدوء وااللتزام بالقانون.
طبيب بتخصص واحد

ميارس كل التخصصات
ولـلـــــصـحــــــــة يف عـــني الـــتـــمــــــــر
مـتـــاعـبهـــا فـيـتحـــدث الـــدكـتـــور
غـــســــان عـبــــد اللــطــيف مــــديــــر
مـــــســتــــــشفــــــى عــني الــتــمــــــر ان
املــــســتـــــشفــــــى هــي يف االســــــاس
مــركــز صـحي واخلــدمــات الـتي
يقــدمهــا التــرقــى الــى مــستــوى
مـــسـتــــشفـــــى، وهـــــو فقــط اسـم
الغيـر وهذا مـايظـهر بـخدمـاته
الــتــي التفــي بــــــالغـــــرض ومتــت
املـــنــــــــاقــــــشــــــــات واملــــــــداوالت مـع
اجلـهـــــــات ذات الـعـالقـــــــة، وذلـك
بــتــــــزويــــــد القـــضــــــاء )بـكــــــوادر(
ــــــــــاء مــــتـخــــــصــــــصــــني يف واطــــب
البـاطنيـة واالطفـال واجلـراحـة
والنسـائية، فقـد كان املسـتشفى
يـضم طبيبـاً مختصـاً واحداً اال
انـه لـعـــــــــدم وجـــــــــود )الــكـــــــــادر(
الــتخــصــصــي فقــــد كـــــان يقــــوم
بعـــــــدة تخـــصـــصــــــات، امــــــا االن
فيـوجــد هنـاك حتـسـن ملمـوس
حـيث مت الـتنـسيـق مع منـظمـة
 CHFيف مـوضـوع املـستـشفـى،
حــاليــا نحـن قيــد االنـتهــاء من
اكـمــــال صــــالــــة عــملـيــــات بـنــــاء
وتـاثـيثـاً وبــادق االحهــزة بكلفـة
وصلت الـى اكثـر من )400(الف
ـــــــــــــــرمــــــيــــــم دوالر، وكـــــــــــــــذلــــك ت
املــسـتـــوصف املـــوجـــود يف قـــريـــة
الـزكـاريط واضـافـة لهـذا العمل
علــــى انـــشــــاء مــــركــــز االمــــومــــة
والـطفــولـــة، والننـســى دور وزارة
الـــصحــــة يف هــــذا الــصــــدد مـن
خالل تـزويدنا بسـيارتي اسعاف
فــضالً عـن انهـــا قـــامــت بحجـــز
دومن واحـــد )2500( م2 النــشـــاء
مــــــــركــــــــز صـحـــي اخــــــــر ضـــمـــن

اخلطط املستقبلية.
قواطع مستهلكة

تهدد بالظلمة
وانـــتهــــــاءاً مـــن كل اخلــــــدمــــــات
والتـوجه صـوب الكهـربـاء يكـون
حــــديـث الـــسـيــــد رحـيـم عـبـيــــد
عـطيــة عـضــو اجمللـس الـبلــدي،
ممـــثـالً عـــن الــكـهــــــــربــــــــاء، بــــــــان
الــــدائــــرة الـتـي تــضـم احملــطــــة
والـتـي تـتــــسلـم الـكهــــربــــاء مـن
كــربالء وبخـطني االول اســاسي
من احملطة الرئيـسة يف منطقة
احلـر واخلط الـثانـي من معمل
االسـمـنـت، وهــذه احملـطــة الـتـي
تغــذي القـضــاء مــؤســســة مـنــذ
1973 وبقــواطع عــزل هـنغــاريــة
مـــــســتـهلـكـــــــة جــــــــداً ويف بعـــض
االحــيـــــــان يــتـــــســبــب أي عــــطل
بـــالقـــاطع يف حــرمـــان القـضــاء

باجمعه من الكهرباء.
وهـنــــاك خــطــــة العــــادة تــــاهــيل
وحتــــديـث شـبـكــــات الـكهــــربــــاء،
وانــصـب اجلهـــد بــــالعـمـل علـــى
تــبـــــــديـل قـــــســم مــن احملـــــــوالت
واضـاءة الـشـوارع وكـذلك اعـداد
كشـوفـات ببنـاء محطـة جـديـدة
مـن قـبل دائـــرة كهــربــاء كـــربالء
مت تقــدميهــا الـــى مجلـس ادارة
احملــافظـة لـلقيــام بتـاهـيلهـا يف
اخلـطط املـستقـبليـة املسـتقبل،
ورغـم كـل ذلك نـــامل يف حتــسـن
الـتـيــار الـكهــربــائـي الــذي رمبــا
تـــؤثـــر علـيـــة شحـــة املـنـتـــوجـــات
النفـطيــة فيكــون الضـغط علـى
الــكهـــــربـــــاء وتـكـــــون الــنــتــيجـــــة
ــــــــشــــتـــــــــــاء. الــــــظـالم يف لــــيـل ال
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