
3 يف احلدث احمللي العدد )279(الثالثاء)21(كانون االول 2004

NO (279)Tus. (21) DecemberNEWS AND RIPORTER

لــم يـخل الـــــى املـــــرء وهـــــو يــتـجه
صــــوب الـبـيــــداء او اطـــــرافهــــا. ان
يلــتقـي نــظــــره بــتالل وبــــأشـكــــال
هــــــرمــيــــــة بــيـــض تــــشـــبه الــثـلج..
حتيـط بهـــا طبـيعــة مـتنــوعـــة من
املـــســـطحــــات املـلحـيــــة والــــرمــــال
والـــصخـــــور واآلكـــــام . مـكـــــامــن ال
تــنـــضــب مــن املـلح امــتــــــدت الــــــى
ماليــني الــــســنــني وال تــنـــتهــي اال

مبثلها.
طبيعـة متنـاقضـة من عطـايا اهلل
لالنسـان يف صحـراء كلـما تـوغلت
فيهـا كــشفت عـن اشيـاء ال تلـتقي

مع قبلها.

بـــواسـطــــة صكـــوك بـــاالتفـــاق مع
احلـــاكـم االداري للـمـثـنـــى آنـــذاك
ســـــــامــي عـــــــزارة وايـــــــداع املــبـــــــالـغ
حلـــســـــاب املـمـلحـــــة يف املــصـــــارف
وعلــــــى وفق االصــــــول والقـــــانـــــون
وبـلغـت املـبــيعــــات بحــــدود ملـيــــار
ديــنــــــار حلــني اســـتقــــــرار الـــــــوضع
واصــبـح القـــطع مــثلــمـــــا كـــــان يف

بغداد.

200 الف طن ملح
واكـــد ان ممـلحـــة الــسـمـــاوة الـتـي
فـيهـــا املعـمل الــوحـيـــد يف العــراق
الــذي ينـتج سنـويــًا 200 الف طن
لـــســــد حــــاجــــة القــطــــر مـن املـلح
الـــــــذي يـــــســـتخــــــــدم يف القـــطـــــــاع
اخلـــــــاص يف الـــــــدبـــــــاغـــــــة واألكـل
والصناعـات الغذائيـة ويف القطاع
الـعــــــــام يــــــســـتـخــــــــدم يف الـــنـفــــط
والبتـروكيمـياويـات واملواد األولـية
لــصــنع احلـــوامــض للـبــطـــاريـــات
والـــــــزيـــــــوت الــنــبـــــــاتــيـــــــة والـــــــورق

واالطارات.
وأوضـح ان املـعــــمـل وصـلــــت الــــيـه
حـاليـًا مولـدات كهربـائيـة بطـاقة.
مـيـكـــــا ونـــصف لـتــــشغـيـل املعــمل
واملـــــضـخـــــــــات وكـــثـفـــت اجلـهـــــــــود
ملضاعفة عـمليات الضخ التي من
املـــــــؤمل الــــــوصــــــول بـــطــــــاقـــتهــــــا

االعتيادية الى )200 الف طن(.

املــــــــوظـفـــني لـلـحـفــــــــاظ عـلـــيـهــــــــا
وتـوثيقهـا لـدى الـدائـرة. وحفـاظـًا
علــى هــذه املــواد االســاسـيــة الـتـي

ساهمت بتشغيل املعمل بسرعة.
واشـار الى انه بـالرغم من صعـوبة
احلصـول علـى الـوقـود والكهـربـاء
يف الــــشهـــــر الــــســـــادس مــن العـــــام
املنـصــرم استـطـعنــا التـشغـيل مع
قـرب بــدء عمـليــات ضخ احملـالـيل
واشــتغـل املعــمل بــنـــصف طـــــاقـــــة

الضخ البالغة 100 الف طن.
وكــــان لـــــدى املعــمل عـنــــد حــــدوث
الغـــزو االمــــريكــي للعـــراق خـــزيـن
بـحـــــــــدود 50 الـف طـــن. وقـــــــــد مت
االتفــــــاق مع الــــشـــــركــــــة العـــــامـــــة
لـلمـسـح اجليـولـوجـي علــى البـيع
املــبــــــاشـــــــر للــمــــــواطــنــني بــــســبــب
احلـاجـة املـاســة للملح. ومت الـبيع

وقـد انـتهت عـمليــات حصــاد امللح
قـبل ثالثة ايـام ونسـتمر حـاليًا يف
عـمليـات الغـسل وهي آخـر عـمليـة
لـتكــديــسه يف مــســاحــة اخلــزن او
الـبيع والـتحمـيل املبـاشـر ويـوجـد
لــــديـنــــا خــــزيــن بحــــدود 100 الف

طن.

حمينا اململحة 20 يوماً
واضــــــاف بعــــــد سقـــــوط الــنـــظـــــام
الـســابـق اعيــد العـمل يف املـملحــة
بجهـود كل العـاملني. وقـد استمـر
الـدوام بالـرغم من وصـول القوات
االمــريكيـة الــى الطـريق الــرئيـس
املـؤدي الى اململحـة وكان ذلك يوم
السبت املوافق 3/21/.2003 حيث
كـان هناك مخيم كبيـر لالمريكان
يبـعد 10 كـم يف منطـقة آل بـطاح.
وامـضـيـنــــا مع حـــراس مـن قـــريـــة
املــمـلـحـــــــة نـحــمــي املـعــمـل، مـــــــدة
عـشــرين يـومــاً. ثم عـاد املـوظفـون
املـوجودون يف الـسماوة الـى البقاء
يف املـــمـلـحــــــــــة. غـــيــــــــــر ان بـعـــــض
السـرقـات حـدثت لالثـاث وغيـرهـا
من االشياء التي ال تتعلق بالبنى
الــتحـتـيــــة واالحــــزمــــة والهـيــــاكل
احلـديـديــة والغـسـالـة واملـضخـات
الــرئيـســة والبــوردات الكهــربــائيــة
املهـمـــة اضـــافـــة الـــى بعـض املـــواد
املهــمـــــة الــتــي نـقلــت الـــــى بــيـــــوت

تقتـحم طبـيعتهـا مـواسم املـدينـة
اخملـتـلفـــــة خـــــاصـــــة يف مـــــوسـمـي
الـصيف والشـتاء اللـذين يتـأثران

برياح الصحراء وجفافها.

بني امللح والصحراء 
املـــــــدى كـــــــانــت هــنـــــــاك بــني املـلح
والصحراء وخيوط الشمس التي
تـبعث علـى الـدفء اجلمـيل حيث
مملحـة السماوه الـتي تعد االولى

اواالكبر يف العراق.
تـلك املـملحــة الـتـي تعـتـمــد علــى
ضخ احملاليـل امللحية املتـأتية من
آذابة امالح صخـرية يف منخفض
الـبحـيــرة بــواسـطــة آبــار أرتـــوازيه
حـيث يــوجـــد 14 بئـــرًا يف احمليـط
اخلــارجـي للـمـملحــة او الــسـيــول

املتأتية من سقوط االمطار.
ويــــؤكــــد املهـنــــدس سلــطــــان علـي
سلـطان مديـر معمل امللح ان هذه
السيـول هي افـضل بسـبب عملـية
غسل الـتربـة من وادي خـرز الذي
يبعـد 20 كـم عن املـعمل بــواسطـة

الوديان املوجودة اصالً.
ـــــــــــــدراســـــــــــــات وقـــــــــــــد اثـــــبـــــتـــــت ال
اجليـولــوجيـة وجــود )50( مليـون
طن من الصخـور امللحية املتكونة
مـنـــذ ماليـني الــسـنـني. مبــســاحــة
كبيـرة وبعمق مختلف يتراوح بني

نصف متر الى سبعة امتار.
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بـالقرب من تلك املـسطحات التي
تبلغ مساحتها اكثر من عشرة كم
مـن احملــالـيل والـصخـــور امللحـيــة
جتــد االرض اخلـضــراء والـنخـيل
وبــيـــــادر احلــنـــطـــــة والــــشعــيـــــر يف

منطقة الغضاري.
وتلك الــطبـيعـــة ال تبـتعــد كـثيــرًا
عن أرض الـسمــاوة التـي اشتهـرت
مـــن خـالل اغـــــــــانـــي املـــــطـــــــــربـــني

واملطربات.
ومــثلـمــــا تقـــول صــــديقــــة املاليـــة
)وديـنــي للـــسـمــــاوة الرض مــــابــيه
نــداوة( أقـتــرن اسـم هــذه املــديـنــة
بــاجلفــاف واالمالح واملفـاوز الـتي

انتهاء عمليات مجع امللح يف الساموة
السماوه- عدنان سمير

ميسان / محمد احلمراني
الكـثـيـــر مـن دوائـــر الـــدولـــة العـــراقـيـــة كـــانـت
تعـانـي من إهمـال كبيـر خـاصـة تلك الـدوائـر،
الـتي لـم تكـن لهــا تــوجهــات عــسكــريــة وركـنت
حـتى أصـبح املواطـن ال يحس بهـا وبجهـودها
على الرغم من أنها متتلك مالكاً كبيراً ولكن
يف األغلب خـصص هذا املالك.. ليـس خلدمة
املواطن إمنـا خلدمـة أفكار هـو ال يعرف عـنها
ــــر الــتــي كــــانــت ــــدوائ أي شــيء ومــن ضــمــن ال

مهملة يف مدينة العمارة.. دائرة اجملاري.
)املـدى( التقت املهنـدس )فؤاد خـضير( مـدير
مجــاري ميـســان ليحــدثنــا عن الفـارق، الـذي

حصل لدائرته بعد سقوط الدكتاتور.

معاجلة املشاكل
حـني طلـبـت مـن املهـنــدس )فــؤاد خـضـيــر( أن
يـتـكلـم عــن وضع دائــــرته يف الـعهــــد الـــســــابق
قـــال: لــم تكـن دائـــرة.. إنهـــا مجـــرد )كـــرفـــان(
صغـيـــر تــــابع إلـــى دائـــرة مـــاء مـيــســـان وكـــان
)الـكرفـان( يحـتوي عـلى غـرفتني واحـدة كنت
أنــا أجلـس فـيهـا.. أمــا الثــانيــة فكــان يجلـس
فيهــا أغلب مــوظفي الـدائــرة.. اقصـد رؤسـاء
األقسـام.. أمـا العمـال فيـجلسـون يف السـاحـة
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حسني كرمي العامل 
حتـت شعـــار جـنـــة عـــدن تعـــود
ثـــانـيــــة عقـــد مـجلـــس ابـنـــاء
االهــــــوار واملـعـهــــــد الـعــــــراقـــي
لـلفتــرة من 1- 2 كـانـون االول
مـــــؤمتـــــر تــنــمــيـــــة وحتـــــديـــــد
احـــتـــيـــــــــاجـــــــــات االهـــــــــوار يف
محـافظـة ذي قــار حيث جـرت
اعمــال املــؤمتــر الــذي حـضــره
عــدد من ممـثلـي وزارة البـيئــة
واملــــوارد املــــائــيــــة والــتــــربــيــــة
والصحـة والثقـافة وجـامعتي
الــبـــصـــــرة وذي قـــــار وممـــثلــي
مــنـــظــمــــات اجملــتــمع املــــدنــي
اضــــافــــة الــــى ممـثـل القــــوات
االيطـاليـة وقيـادة شـرطـة ذي
قــــــــار يف مـــنــــطـقــــــــة االصـالح
احملـــاذيـــة لهـــور ابـــو زرك وقـــد
تــركـــزت محــاور املــؤمتـــر علــى
مـنــاقــشــة اكـثــر مـن 18 بحـثــا
عـــن واقـع االهـــــــوار تـــنـــــــاولـــت
كــيفـيـــة ادارة املـــوارد املـــائـيـــة
ــــزراعــي ـــــواقع ال وتـــطــــويــــر ال
والـثروة احلـيوانـية واملـستقبل
الــبــيــئــي يف مــنــــاطق االهــــوار
وواقع اخلــــدمــــات الـــصحــيــــة
ودور الــثقــــافــــة والــتـعلــيــم يف
تـطويـر سكان االهـوار والواقع
االجـتـمـــاعـي وتــطـــويـــر املـــرأة
وواقـع ومــــــســـتـقـــبـل اطـفــــــــال
االهــوار كمــا تنـاولـت البحـوث
اجلــوانـب االقـتـصــاديــة حـيـث
تطرقت الى اهمية االستثمار
يف تطـويـر املشـاريع الـتنمـويـة
والــسيـــاحيــة وكــذلـك تنـــاولت
الـــبحــــوث قـــضــــايــــا الـهجــــرة
واملهجـرين ومـشاريع االسـكان
وواقع الــبــنـــــى الـــتحــتــيـــــة يف
منـاطق االهـوار فـيمـا تـركـزت
تـعقـيـبـــات احلـــاضـــريـن الـتـي
اعقـبـت القـــاء الـبحـــوث علـــى
االهـتـمـــام بـــاجلـــانـب العـملـي
ومعــاجلــة مــشـكلــة الـبـطــالــة
ـــــــوطـــني الـــنـــــــازحـــني كـــمـــــــا وت
طـرحت مـشكلـة ارتفـاع نـسبـة
اجلـــرميـــة بـني ابـنـــاء االهـــوار
ومشكـلة مخلفـات احلرب من
الغام وقـنابل عنقوديـة اضافة
الـــى قلـــة االبـنـيـــة املـــدرسـيـــة
وعــــــــــدم كـفــــــــــايــــــــــة الــكــــــــــوادر
التــدريــسيــة وكـــذلك مــشكلــة
غمـر االراضي الزراعيـة باملياه
وتــضـــرر الـفالحـني والـــدعـــوة
الى اقامة السداد الواقية كما
طرحت قـضية التلـوث البيئي
الـذي تسببه مـعامل الطـابوق
ـــــوث االشعــــاعــي الــــذي والـــتل
خلفته احلروب الطويلة، هذا
وقـــد اسفـــرت اعـمـــال املـــؤمتـــر
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ـــــوصــيـــــة تـــضــمــنــت: عــن 16 ت
الـتـــاكـيـــد علـــى اهـمـيـــة اعـــادة
االهوار بـصورة علـمية وتـوفير
احلــصــص املـــائـيـــة الـكـــافـيـــة
ـــالـبـنـيـــة لـــذلـك، االهـتـمـــام ب
الـتحـتـيــة كــالـطــرق واملــدارس
واملـــســتـــشفــيــــات، اســتحــــداث
مشـاريع تنموية لـلقضاء على
الـبطـــالـة، االهـتمـام املــراة من
خـالل فتح مـراكـز اجـتمــاعيـة
لـتــطـــويـــر املـــراة  وتـــوعـيــتهـــا،
ـــــوفــيـــــر الـكـــــوادر تـــطـــــويـــــر وت
الـعلـمـيـــة الالزمـــة للــنهـــوض
بـــالـــواقع الـتـــربـــوي والـثقـــايف
والعلـمـي يف مـنـــاطق االهــوار،
االهـتـمـــام مبـــوضـــوع االلغـــام
والعـمل علــى ازالـتهــا واعــداد
ــــرامج لــتحـــديـــد مـــواقـعهـــا ب
ــــتــــــــــــوعــــيــــــــــــة املــــــــــــواطــــنــــني ل
بخطـورتهــا،  انشــاء مجمعـات
سكـنيـة عـصـريــة تتـوفــر فيهـا
جميع املـستـلزمـات الضـرورية
مـع مــــــراعــــــاة خـــصــــــوصــيــــــة
املـنــطقـــة، االهـتـمـــام بـــالـــواقع
ـــــزراعــي واقـــــامـــــة الـــســـــداد ال
الواقيـة لدرء خطـر الفيضان،
االهـتمـام بــالتــربيـة والـتعلـيم
ومكـــافحـــة االمـيـــة والـتـــاكـيـــد
علـــى تـطـبـيق نـظـــام الــتعلـيـم
املــــــســــــــرع، تـقــــــــدمي الــــــــدعـــم
للنـازحـني واملهجــرين وتــوفيـر
مستلـزمات الـعيش الضـرورية
لهم مـن قبل الـدولـة، تـشـكيل
جلنة خاصة جلمع االدلة عن
جرائم االبـادة اجلماعية التي
تعرض لها سـكان االهوار ابان
ـــــســـــــابـق، عـهـــــــد الـــنــــظـــــــام ال
االهــتــمـــــام بحــمــــايــــة بــيــئــــة
االهـــوار والـتـــاكـيـــد علـــى مـنع
وسـائل الـصيـد اجلـائـر وابـادة
الثــروة الــسمـكيــة بــاسـتخــدام
الــسمــوم واملـبيــدات والـصعقــة
الكهـربائـية، ومعـاجلة الـتلوث
الـبيـئي الــذي تــسبـبه معــامل
الطـابوق غرب مناطق االهوار
وسن قـانــون حلمـايــة البـيئـة،
تـشكـيل هيئـة مـركـزيـة تـرتبط
ـــــس الــــــــوزارة النـعــــــــاش مبـجـل
االهـوار، اعـتبــار اليــوم الثــاني
من كانون االول يوما لالهوار،
الــــدعــــوة الــــى مــــؤمتــــر دولــي
لالهـــــوار يـعقـــــد يف مــنــــــاطق
االهـــــــــــــــــــــوار لـــــــتــــــــــــــــشـــجـــــــيـــع
ـــــدولــيـــــة يف االســتــثــمـــــارات ال
املــنـــطقــــة، اســتقـــــدام الفــــرق
اخلـــاصـــة بـــاملـــسح االشعـــاعـي
ملسح منـاطق االهوار وحتـديد
ـــاملـنــــاطق ـــوثـــة ب املـنـــاطـق املل

املشعة.
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مؤمتر تنمية وحتديد احتياجات
االهوار يعقد يف هور ابو زرك 

األيام املاضية
كذلـك التقينـا األستاذ )نـوفل حامت( مـسؤول
مجـــاري مـــركـــز احملـــافــظـــة وحتـــدث لـنـــا عـن
األعمـال، التي اجنـزوهـا خالل األيـام املـاضيـة
ومـنهــا: تعـليـة مـنهـوالت يف مـركـز احملـافـظـة،
وتـنفـيــذ خـط مجــارٍ بـطــول 650 مـتــراً وخـط
آخــــر بـــطــــول )1( كــم وكــــذلـك تــنفــيــــذ خـــط
مجاري املـاجديـة بطـول 700 م وكذلـك اقامت
الـدائـرة مـشـاريع جـديــدة ومنهـا: تـنفيــذ خط
مجـــاري منـطقــة قـطــاع )28( وبـطـــول )1( كم
وكـــــذلـك مت إجنـــــاز خــــط مجـــــاري مــنــــطقـــــة
العروبـة بطول )1( كم ويف منـطقة القطاع مت
إجنــــاز مجــــرى بــطــــول )1( كــم ويف مــنـــطقــــة
القـــطـــــاع مت إجنــــــاز مجـــــرى بـــطـــــول )1( كــم
وكذلك متت معـاجلة العـديد من االختـناقات
يف أماكن متفرقة يف احملافظة وأيضاً مت عمل
بعـض )الــربـطــات( يف شــارع الفــاو وكـــذلك يف
شــارع بغــداد ومت إجنــاز غــرف واسـيجــة ملــراكــز
مـتفـــرقـــة لـتــصــــريف املـيــــاه داخل احملـــافــظـــة
وخــــارجهـــا. إذن دائــــرة مجـــاري مـيـــســــان ومع
سقـوط الطـاغيـة رفعـت عنهـا األيـدي اخليـرة
غبـار سنـوات من اإلهـمال لـتعود إلـيها احلـياة

مرة أخرى.
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الطابقني التي قامت باجنازها شركة )هوزان(
العـراقيـة وأجنـز املـشــروع بكلفــة )150( مليـون
دينــار واختيـر لهـا مـوقع بـالقـرب من مـديـريـة
شـــرطـــة العـمـــارة علـــى الـطـــريق الـــواصل بـني
الـبصرة والـعمارة وخلف الـدائرة مت بنـاء كراج
لآلليـات الـثقيلـة وهـو الكـراج الثــاني للـدائـرة
بعــد كــراجهــا الـســابق الــواقـع يف منـطقــة حي
احلــسـني وزارت )املـــدى( شعـب الـــدائـــرة، الـتـي
تـتـــوزع علــى طـــابقـي الــدائــرة ومـنهـــا: الهـيـئــة
ــــات، املــتـــــابعــــة، ــــة، واخملــــازن، احلــــســــاب الفــنــي
الـصيـانــة ومجـاري الـعمـارة وزودت اغـلب هـذه
الـشعب بـأثـاث حـديث وتـسلمت الـدائـرة خالل
األشهر املاضية )3( صـاروخيات و)6( ساحبات
وعــــدداً مــن احلفــــارات وأكــــد املهـنــــدس )فــــؤاد
خـضـيـــر( أن دائـــرة مجـــاري العـمـــارة بحـــاجـــة
ماسـة إلى دراسة نظامية إلجناز خطة جديدة
لعــمل اجملــــاري الـنــظــــامـيــــة وأكــــد: أن نـــسـبــــة
اجملــاري الـنـظــامـيــة يف احملــافـظــة 15% وقــال:
لقــد اتـصـلنــا بــالقــوات البــريـطــانيــة مـن أجل
مـســاعـــدتنــا إلقــامــة شـبكــات مجــارٍ نـظـــاميــة
ولكـنهـم أعـطــونــا وعــوداً ولـم يـنفــذوا لـنــا مــا

طلبناه منهم.
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املقـــابلــــة لـ)الكـــرفـــان( وهـي حـــارة يف الـصـيف
وبـاردة يف الـشتـاء ويف عـام 2000 انفـصلنــا عن
دائــرة املـــاء ولكـن بقـيـنـــا مهـملـني يف الكــرفــان
ذاته يف حـي احلــسـني القـــدمي وهـــو بعـيـــد عـن
الكـثـيــر مـن األحـيــاء وهــذا مـــا تعــذر الـتعــرف
علــى الكـثيــر من املـشــاكل وخـالل تلك الـفتــرة
لـم يتـصـل بنــا أي مـســؤول يف الــدولــة لغــرض
تطـوير دائـرة اجملاري أو تـطويـر العمل واصبح
الـنهج العــام لـلحكــومــة.. هــو اعـتمــاد اجملــاري
املكـشــوفــة الـتي كــانت متـثل نــسبــة 100% وأدت
اجملـــاري املفـتـــوحـــة إلـــى إصـــابـــة العـــديـــد مـن
النــاس بــأمــراض مخـتلفــة ولكـن ليـس بــاليــد
حـيلــة وأضــاف: طـبعــاً كــان هــذا احلــال يـشـمل
جمـيع دوائــرنــا يف أقـضيــة ونــواحـي محــافـظــة
مـيــســان وهــذا مـــا جعل الــدائــرة شـبه مـيـتــة..
تـعيــش مبعــزل عـن همــوم املـــواطن وال متـتلك
القــدرة علـى الـوصـول إلـى املـواطـن ومعـاجلـة

مشكالته.

وعود بريطانية
وحـني سألت املهنـدس )فؤاد خـضير( عن وضع
الـدائـرة اآلن أجـاب: لقـد انـتقلنــا قبل شهـرين
مــن )الكـــرفـــان( إلـــى بـنـــايـتـنـــا اجلـــديـــدة ذات

بعد سنـوات من اإلمهال جمـاري ميسـان تعود إىل اخلـدمة

الناصرية/حسني كرمي
العامل 

من املفتـرض ان يكـون للشعـبة
االقتصاديـة يف مديريـة شرطة
ذي قــار اكثـر مـن مهمـة تـتعلق
بــــــالــنــــشــــــاط االقــتـــصــــــادي يف
احملـــافـظـــة كـمـــراقـبـــة االسعـــار
والـتالعب بـاملكـايـيل ومكـافحـة
عصـابــات التهــريب واحلــد من
ــــــشــــــــاطــــــــات ذوي الـــنـفــــــــوس ن
الــضعــيفـــة الـــذيـن يــتالعـبـــون
ــــــواطــن وحــــــاجــــــاتـه بـقــــــوت امل
االسـاسيــة ، لكن لهـذه الـشعبـة
الفـتـيــــة يف الــــوقـت احلــــاضــــر
مهـمتــان اســاسـيتــان امـلتـهمــا
ــــــة ــــــرحـل عـلـــيـهــــــا ضــــــرورات امل
الــــــراهــنــــــة وهــمــــــا مـكــــــافحــــــة
الــتهـــــريــب ومــتـــــابعـــــة حـــــركـــــة
املـنـتــــوجــــات الــنفــطـيــــة الـتـي
حتتـاج الــى جهــود استـثنــائيـة
كـبيــرة ملــا متـثلـه من اهـميــة يف
ادامة دورة احلـياة 0 ولـتسـليط
الـضوء علـى عمل هذه الـشعبة
التقـينــا النقـيب شــوقي شـاكـر
مـديـر شــؤون املنـشـأة والــشعبـة
االقتـصــاديـــة يف قيــادة شــرطــة
ذي قــار لـيحـــدثنــا عـن طبـيعــة
ــــــرز ــــــة واب عــمـل هــــــذه الـــــشـعــب
نشاطاتها واملعوقات التي تقف
حــائال من دون تـنفيـذ الـشعبـة

واجباتها فقال :

احلد من عمليات التهريب
بعد اسـتفحال ازمـة املنتـوجات
النفـطيـة اجتـهت جهــود قيـادة
الـشرطـة يف احملافـظة لـتفعيل
دور هـــــذه الـــــشعــبـــــة مــن خالل
رفـــــدهـــــا بــــــالعــنـــــاصـــــر الــكفء
والنــزيهــة والقــادرة علـى احلـد
مــن الـــتالعــب بــــــاملــنــتــــــوجــــــات
الـنفـطـيــة وعـملـيـــات تهــريـبهــا
وبــيـعهــــــا لعـــصــــــابــــــات الــــــدول
اجملـاورة الـتي غــايتهــا تخــريب
االقـتـصـــاد الـــوطـنـي وبـــالـفعل
متـت الــسـيــطــــرة علـــى حـــركـــة
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حني مـازال بعضهـم االخر دون
عقــوبــة كمــا نعــاني مـن نقـصــاً
حـاداً يف اآلليات حيث ال تتوفر
ــــــوقــت احلــــــاضــــــر ســــــوى يف ال
سـيــــارتـني احــــداهـمــــا عــــاطلــــة
واالخرى التفي بالغرض لكون
واجـبـــات ونــشـــاطـــات الـــشعـبـــة
تـــــشـــمل جــمـــيع احملـــطــــــات يف
عـمــــوم احملــــافــظــــة والــــشعـبــــة
حــاليـا بحـاجـة الـى عـدد كـبيـر
مـن االليـات فـبغيـرهــا ال ميكن
ان نعـمل ونتـابع حـركــة املنتـوج
بصــورة صحيحـة كمـا ال ميكن
مطاردة املهربني من دون توفير
االليــات احلـــديثـــة ويف اخلتــام
طــــــــــالــــب الــــنـقــــيــــب شــــــــــوقــــي
املـواطـنني بـاالتـصـال بـاالرقـام
ـــــــــة 999  و 236994 و الــــتـــــــــالــــي
233384  يف حــــال حــصــــول أي
تـالعب يف املـنتــوج او تهــريب او
ـــــــرة او بـــيـع بـخـالف الـــتــــــسـعـــي
عــملـيــــات تخــــريــب للـمـنـــشــــاة

النفطية .
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ـــــــوجـــــــات داخـل ـــــــوزيـع املـــنـــت وت
احملـطات ومـتابعـة العدادات يف
محــطـــات الـــوقـــود ومــطــــابقـــة
ارقــــام املـنـتــــوج الـــــداخلــــة الــــى
احملـطة مع ارقـام املنتـوج املبيع
وقــــــــــد مت ضــــبــــــط عــــــــــدد مــــن
اصـحـــــــــــاب احملــــــطـــــــــــات وهــــم
يـتالعـبــون بـــالعــدادات كـمــا ان
احــدى احملـطــات ادعـت ســرقــة
جميع عـداداتهـا للتمـويه عـلى
ـــــــوج مـــن خـالل ســـــــرقـــــــة املـــنـــت

التالعب بالكميات .
وعن معوقات العمل قال :

نقص يف املعدات
نحن نعـانـي من قلـة استجـابـة
املؤسـسات ذات الـعالقة وضعف
ــــــا حلـل ازمــــــة تـعــــــاونـهــــــا مـعــن
املنـتوجات النفطية وخاصة يف
مــســـألـــة املــضخــــات العــــاطلـــة
والـتالعـب بـــالعـــدادات فقــد مت
ضـــبـــــط عــــــــدد مـــن اصـحــــــــاب
احملــطــــات عــــوقــب بعـــضهـم يف
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املنـتوجـات النـفطيـة من خالل
مـتـــابعــة املـنـتــوج مـن الــشــركــة
حتـى تـسلـمه من املــواطن وقـد
مت ذلك بـــالـتـنــسـيق والـتعـــاون
مع السيطرات اخلارجية حيث
ـــــــط اكــــــثــــــــــــــر مــــــن 15 مت ضــــــب
صهـريجــاً محمالً بـاملـنتـوجـات
الــنفــطــيـــــة املعـــــدة للــتهـــــريــب
وعـــشــــريـن سـيــــارة غــــاز كــــانـت
حتـاول العبـور الـى احملــافظـات

احلدودية. 
وعن طبيعة عمل الشعبة قال:
ان مهمـتنـا احلــاليــة هي احلـد
مـن الـتهــريـب وضـمــان وصــول
املــنــتـــــوجـــــات الــنفـــطــيـــــة الـــــى
احملــطـــــات وبــيـعهـــــا بـــــالــــسعـــــر
ـــــــــرســــمــــي وذلــك مــــن خـالل ال
مــرافقــة ومـــراقبــة مـنتــسبـينــا
للـسيـارات احملمـلة بـاملنتـوجات
وتـــــسلــيـــمهــــــا الــــــى اجملــــــالــــس
البلديـة يف االقضيـة والنواحي
مقــــابـل وصل اســتالم اضــــافــــة
الـــى مـتــــابعـــة عـملـيــــة القــطع
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بغداد/بشار الشداد احلياوي

أزمـــة الـبـنـــزيـن وطـــرق حّلهـــا 
كام يراها أصحاب السيارات

إلى أجهزة وزارة النفط... لالستفادة من األفكار 

الـــوحـيـــد املــسـتفـيـــد مــن خلق األزمـــة،
لقد أصبـح عامل احملطة خالل األزمة
يـــــأخـــــذ 1500 ديــنـــــار زيــــــادة علــــــى كل
عـشـريـن لتـر، واملـسـؤولـون عـن احملطـة
ــــــاعــــــة ميــــــارســــــون الــبــيـع الـعـلــنــي لــب
الــــرصــيف، ومــنهــم أصحــــاب سـيــــارات
أجــرة وخـصــوصـي، واإلدارة يف محـطــة
ــــــة متــــــارس هــــــذه ــــــة الـعــــطــيـفــي تـعــبــئ
اخملالفـات علنـاً، وعندمـا يتحـدث أحد
معهـم يصـرخـون بـوجهه: إنهــا محطـة

أهلية وانهم أحرار بتصرفاتهم.

رخص األسعار
عـدنـان الهـاشم - سـائق سيـارة تـاكـسي
- قــــــال عــن ســبــب األزمــــــة: إن سـعــــــر
الـبـنــــزيـن رخـيــص يف العــــراق قـيــــاســــاً
بــدول اجلـــوار وحتــى الـنفــطيــة مـنهــا،
وهـذا يشجـع على تهـريب البنـزين، انا
ذهبت إلـى إيران ورأيـت أسعار البـنزين
وكــــــذلـك يف ســــــوريــــــا واألردن ووجــــــدت

الفارق يف سعر البنزين.
احلل هـــو رفع سعــر الـبـنــزيـن بـنــسـبــة
متــنع مــن تهــــريــبه، وكــــذلـك مــــراقـبــــة
احلـــــدود ملـنـع املهـــــربــني، احلقــيقـــــة أن
سعر لتر البنزين أرخص من سعر لتر
املــاء املقطـر، وهنـاك تـردد يف املعـاجلـة

من قبل املسؤولني.

الشرطة واحلرس الوطني
وفـاء العيـدي - سـائق سيـارة كيـا قـال:
إنه شـــــاهــــــد بعــيــنه أفـــــراد الــــشـــــرطـــــة
واحلـــرس الـــوطـنـي يـبـيعـــون الـبـنـــزيـن
ـــــــــاراتـهـــم خـــــــــارج احملـــــطـــــــــة ومـــن ســـي
احلكوميـة وأمام اجلميـع، نعم ال ينكر
مـــا يقـــوم به اإلرهـــابـيـــون مـن تـــدمـيـــر
للـمـنـــشــــآت الــنفــطـيــــة ولـكـن ذلـك ال
يجعل األزمـة تـصل إلـى هـذا املـستـوى
لـــــوال الــتهـــــريــب وممـــــارســـــة الـــــرشـــــوة
واحملـســـوبيـــة وغيــرهــا، إن هــذه األزمــة
يظهـر فيهـا صـاحب كل نفـس ضعيفـة

ألداء دوره فيها واالستفادة منها.
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وتـــدمـيـــر االقـتـصـــاد الـــوطـنـي، لــــذلك
يجــب أن يــتــــــولــــــى إدارة شــــــؤون هــــــذا
القــطــــاع احلـيــــوي مـن هـم جــــديــــرون
بـتحـمل املــســؤولـيــة، وإال كـيف يجــري
الـبنــزين علـى األرصفـة ويف الـدهــاليـز
املـظـلمــة بكـميـات كـبيــرة ويخـتفـي من
محطات التـعبئة وحتت مـرأى ومسمع

وزارة النفط.

اإلدارات وراء األزمة
ــــــارة ســــــرمــــــد ســــــامــي - صــــــاحــب ســي
خـصــوصي - مــسيــوبيــشي - قــال لنــا:
إنه وإخـوته يتنـاوبون عـلى الـوقوف يف
الـطــابــور، وال حـــديث لـهم ســوى أزمــة
البنـزين، أما عـن سبب املشكـلة فهو إن
إدارات محــطــــات الــتعـبـئــــة وعـمـــــالهــــا
يـتحـملــون املــســؤولـيـــة ألنهـم الـطــرف

ـ ـ ـ ـ ـ

البنـزين مادة أسـاسية يف حتـريك عجلة
االقـتــصـــاد، مــن خالل تـــسهــيل عــملـيـــة
انـتقـــال الـبـضــــائع واألشخـــاص، لــــذلك
فـإن شحة هـذه املادة له األثـر السلبي يف
حيـاة املـواطنـني ونشـاطهم االقـتصـادي،
وهـــذا مـــا الحـظـنـــاه يف ذروة األزمـــة مـن
ارتفــاع يف أسعـار املــواد الغــذائيــة وشحـة
بعـضهـا ممـا أثــار التـذمـر واالسـتيـاء يف
صفوف املـواطنني.أزمة البنزين تكررت،
وتكـــرارهـــا أمـــر يـثـيـــر االسـتغـــراب، ألن
ذلك يعني أن هناك قصوراً وتعمداً يف
ـــــــاب أوالً ومـــن ثـــم تــــــشـخـــيــــص األســـب
معــاجلتهـا معـاجلـة جـذريــة. والطـرف
صـــــاحــب الـعالقـــــة املــبـــــاشـــــرة بـــــأزمـــــة
البنـزين هم اصحـاب الـسيـارات الـذين
سهــروا الـليـــالي مــرابـطـني يف صفــوف
طـويلة متحملـني برد الشتـاء وخطورة
ــــــى األوضــــــاع مــن أجـل احلــــصــــــول عـل
الـبـنــــزيــن، بعـــــد أن تعــــرض عــــدد مـن
محطـات التـعبئـة ألعمـال إرهـابيـة. يف
هـذا االسـتطالع تـوجهنـا الـى اصحـاب
الــسيــارات فقـط لنـســألهم عـن أسبـاب
هـــذه املــشـكلـــة الـتـي أصـبحـت مـــزمـنـــة
والتي ال يعـاني منـها غيـرهم وال يقف
بهـــذه الـطـــوابـيـــر ســـواهـم، علـمـــاً بـــأن
ـــــــــرى أن اصـحـــــــــاب ـــــــــاس ي بـعـــــض الــــن
الــسيــارات هم أحــد أطــراف خلق هــذه

األزمة.
ـــــــاب األزمـــــــة وعـــن الــــطـــــــرق عـــن أســـب
الكفـيلة بـحلها حتـدث إلينـا مجمـوعة
مـــن أصحـــــاب الــــســيـــــارات مـــن وجهـــــة

نظرهم.

البنزين متوفر
الــســــائق حــــاج محـمـــد الـــراضـي - 49
عـــامـــاً - صـــاحـب سـيـــارة خـصـــوصـي -
حتـدث إليـنا قـائالً: أن البنـزين متـوفر
وليـس كما يـشاع بعـدم وجود البـنزين،
ولـكـن هـنـــــاك نفـــــوس ضعــيفــــة وأيــــادٍ
مخـــربـــة وخـــاصـــة مـن مــــوظفـي وزارة
الـنفــط وهي حتــاول إشــاعــة الفــوضــى
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شعبة اقتصادية يف رشطة ذي قار ملراقبة االسعار 
ومكافحة عصابات التهريب


