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تعطل شبه كامل للحياة
تذمر كبري بالشارع املوصيل من عمليات
الغلق املستمرة للجسور
املوصل  /مكتب املدى

عبـر العـديــد من ابنـاء املـوصل عن
تذمـرهم الكبيـر من الغلق الـيومي
للجـســور والـطــرق بــامل ــدينــة الـتي
تقـ ـ ــوم بهـ ـ ــا القـ ـ ــوات االمـ ـ ــريـكــيـ ـ ــة
والعـ ــراقـيـ ــة مـن دون س ـ ــابق انـ ــذار
بــشكل ب ــات ين ــذر بتــوقف شـبه تــام
لـلحـيـ ــاة بـ ــاملـ ــديـنـ ــة اضـ ــافـ ــة الـ ــى
ت ـ ـ ـ ــاث ــي ـ ـ ـ ــرات ذلــك عـل ـ ـ ـ ــى مـجـ ـمـل
النـشاطـات احليـاتيـة واالقتصـادية
واالجـتمـاعيــة للمـواطـنني اللـذين
اليعــرفــون ملـن يــشكــون معــانــاتهـم
منذ اكثر من ثالث سنوات
املـواطن بـاسم سعيـد يعتبـر الغلق
الـيومـي للجسـور التي تـفصل بني
جـ ــانـبـي املـ ــديـنـ ــة وق ــطع الــطـ ــرق
املوصلة بني املناطق اخملتلفة فيها
نـ ــوعـ ــا مـن الـعقـ ــوبـ ــة بـحق ابـنـ ــاء
امل ـ ــديـن ـ ــة النه ـ ــا تـ ـسـبــب مع ـ ــان ـ ــاة
اض ــافـي ــة لهـم وســط الكـم اله ــائل
من املـشــاكـل التـي يعــانــوهــا اصال
منــذ سنــوات كمـا انهـا تـؤثــر سلبـا
علـى مجـمل النـشـاطـات احليـاتيـة
للسكان الذين كانوا مينون النفس
ب ـ ـ ــانفـ ـ ــراج ولـ ـ ــو جـ ـ ــزئ ــي لالزمـ ـ ــات
الع ــدي ــدة الـتـي تعــصف ب ــامل ــواطـن
الـعـ ـ ـ ـ ــراقـ ــي وسـ ـ ــط عـجـ ـ ـ ـ ــز واضـح
الجهـزة الـدولـة عن ايجـاد احللـول

لها
امـا املـواطن رافع خلـيل ( متقـاعـد
) فيـطلب مـن احلكـومــة العــراقيـة
اجلديدة ومن السلطـة باحملافظة
ب ـ ـ ــوضع ضـ ـ ــواب ــط والــي ـ ـ ــات لع ــمل
االجه ــزة االمـنـي ــة داخل امل ــدن وان
حت ـ ـ ـ ــدد بـ ـ ـ ـش ـكـل دقـ ـيـق ال يـقـ ـبـل
التـاويل او االجتـهادات الـشخصـية
احلـ ـ ــاالت ال ـتــي ي ـتــم ف ــيهـ ـ ــا م ــنع
التجـوال او غلـق الطـرق واجلـسـور
او مـ ـ ــداهــمـ ـ ــات دور املـ ـ ــواط ـنــني او
االعتقـال بــدون مبــرر وغيـرهــا من
ال ـت ــصـ ـ ــرفـ ـ ــات ال ـت ــي تلـحق االذى
باملواطنني ومبمتلكاتهم ومبصادر
رزقهم ومعيشتهم
ويـنـتق ــد امل ــواطـن زي ــد س ــالـم اداء
الـسلطة االداريـة باملـدينة ويـتهمها
بــالعجــز او عــدم االلـتفــات الــى مــا
يعـ ـ ــان ــيه املـ ـ ــواطــن امل ـ ـ ــوصلــي مــن
انتهـاك فـاضح حلقـوقه وحـريـاته
الـتــي كفـلهـ ــا الـ ــدسـت ـ ــور العـ ــراقـي
اجلـديـد وتــابع بــان علـى الـسلـطـة
االداري ــة الـتـي تق ــول بـ ــانه ــا متـثل
املــواطـنـني بــاملــديـنــة ان تـنــزل الــى
ال ـش ــارع وتلـتقـي بــاملــواطـن املـتعـب
وتـع ـ ـمـل عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى حـل م ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ ــاكـلـه
والتخفـيف عن همـومه التي بـاتت
تؤرق ابناء هذه املدينة العريقة.

شوارع العاصمة تتحول
الى ( جوبة ) كبيرة !

احلياة تعود إىل كورنيش الكوفة
النجف /عامر العكايشي
بـعـ ـي ـ ـ ــدا ع ــن الـعـ ـنـف واج ـ ـ ــواء
التـوتر االمني واصـوات واخبار
املفخخات والعـبوات وبعد نهار
حـ ــافل بـ ــاملـتـ ــاعـب واملـ ـشـ ــاق يف
زح ـم ـ ـ ــة الع ــمل وم ـتـ ــطل ـبـ ـ ــات
احلـ ـي ـ ـ ــاة ومـع ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة ف ـ ـصـل
ال ـ ـصـ ـيـف تـق ـ ـصـ ـ ـ ــد الـعـ ـ ـ ــوائـل
الـ ـنـجـفـ ـي ـ ـ ــة مـ ـ ـس ـ ـ ــاء كـل ي ـ ـ ــوم
كورنيش نهر الفرات يف الكوفة
لـلتــرفـيه عـن انفـسـهم وقـضــاء
حلـظ ــات جمـيلــة الــى ســاعــات
مـ ـتـ ـ ـ ــأخـ ـ ـ ــرة م ــن الـلـ ـيـل قـ ـ ـ ــرب
مح ــاسـن احلـي ــاة الـثالث:امل ــاء
واخلضراء والوجه احلسن .
(املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى) كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ــت ه ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك
واس ـ ـت ـ ـ ـطـلـعـ ــت آراء الـعـ ـ ـ ـ ــوائـل
املوجودة هناك
املـ ــواطــن محـمـ ــد نعـمـ ــة قـ ــال:
نحـن هـن ــا الجل الـت ــرفـيه عـن
نفـسنـا ،فـاملكـان جـميل وهـادئ
واطف ــالـي يحـب ــونه كـثـي ــرا ويف
كـل ب ـ ـضـع ـ ـ ــة اي ـ ـ ــام اص ـ ـطـح ــب
عـائلـتي الــى هنــا منـذ الـعصـر
وحـت ــى احل ــادي ــة ع ـش ــرة لـيال،
اطفـ ــالـي يـلعـبـ ــون وانـ ــا واخـي
وزوج ـ ــاتـن ـ ــا نــتج ـ ــاذب اط ـ ــراف
احل ـ ــديــث ونـ ــضحــك ونع ـيـ ــش
لـيل ــة سعـي ــدة ت ــذكّ ــرن ــا ب ــاي ــام
االمـن واالســتقـ ــرار الـتـي كـنـ ــا
ننـعم بهـا وان شــاء اهلل سيعـود
االمان لـينعم به كل العـراقيني
لتعيش العوائل العراقية اياماً
ول ـيـ ـ ــال ــي مل ـي ـئـ ـ ــة بـ ـ ــاالفـ ـ ــراح
وامل ـ ـس ـ ــرات وال ـ ــسع ـ ــادة وراح ـ ــة
البال.
اما املواطن ليث اجلبوري فقد
قال :لقـد ملّ املواطـن العراقي

م ـ ــن اخ ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار امل ـف ـخــخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
واإلنفجـارات ومـشـاهـد الـعنف
الـتي حتصـل يف بلدنـا احلبيب
كل يـوم،فــالعـديــد من اجلهـات
الـداخليـة واخلـارجيـة تـتصـارع
علـى العراق واملـواطن العـراقي
الـبريء هـو الذي يـدفع الـثمن
وك ـ ــأنه ي ـ ــدفع ض ـ ــرائــب جن ـ ــاح
وف ـ ـ ـشـل تـلــك اجلـهـ ـ ـ ــات ول ـك ــن
ألجل م ــن يقـ ـ ـ ــدم العـ ـ ـ ــراق كل
تلـك القــرابـني؟ حقـيقــة نحـن
ال نعلـم .لـ ــذلك جتـ ــد الكـثـي ــر
مــن العـ ــوائـل وألجل االبــتعـ ــاد
عـن تـلك االج ــواء امل ــشح ــون ــة
ت ـ ـ ـت ـجــه ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب االم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكـ ـ ــن
الـسيـاحيـة والتـرفيهيـة ،ونحن
يف محــافـظــة الـنجف اعـتــدنــا
علـ ـ ــى ال ـت ـن ـ ـ ــزه علـ ـ ــى شـ ـ ــاطــئ
الفــرات يف الكــوفــة هــذا املكــان
اجل ـم ــيل املـفعــم ب ـ ــاحل ـي ـ ــوي ـ ــة
وال ـنـ ـ ـش ـ ـ ــاط ورائح ـ ـ ــة العـ ـ ــراق
احلبيب.
ف ـي ـم ـ ــا اك ـ ــد امل ـ ــواطــن فـ ـ ــاضل
ح ـسـني ان العـ ــوائل الـنـجفـي ــة
اعـت ــادت علــى قـصــد كــورنـيــش
نهــر الفــرات يف الكــوفــة ،حـيث
ق ـ ــال :لق ـ ــد اع ـت ـ ــادت الع ـ ــوائل
الـنـجفـيـ ــة عل ــى الـتـ ــوجه ال ــى
شـاطئ الفـرات يف الكـوفة مـنذ
سـ ـن ــني ول ـك ــن م ـ ـ ـ ــا حـ ـ ـصـل يف
العــراق يف االون ــة االخي ــرة من
اعـمـ ــال ارهـ ــابـيـ ــة وتخـ ــريـبـيـ ــة
جـعـلـ ــت ال ـك ـ ـثـ ــيـ ـ ـ ـ ــر مـ ــن تـلــك
العـوائـل يشعـرون بـاخلـوف من
التوجه الى هنا،ولكن االوضاع
االمـنية الهـادئة الـتي تشهـدها
مــدينـة الـنجف جعلـتنـا نعـاود
قـص ــد ك ــورنـي ــش الك ــوف ــة فه ــو

مكـان جميل حيث نشـاهد ماء
النـهر وهو يجـري بهدوء ونرى
النخـيل حتيـط به كـأنهـا سـور
حلـم ــايـته وحـم ــاي ــة م ــرت ــاديه
وهذا يـبعث يف نفوسنـا الراحة
واالطـمئنـان خصـوصـا بعـد ان
كنــا قــد قـضـينــا يــومــا مـليـئال
مبتاعب ومصاعب احلياة.
املواطن فارس كرمي قال :نحن
نـت ــوجه الــى ه ــذا املك ــان لعــدة
اسبــاب اولهــا انه مكـان جـميل
ولـطيف وثــانيـا ان الكـثيــر من
وســائل الــراح ــة متــوف ــرة هنــا،
فـمـن ي ــرغـب بـتـن ــاول الــطع ــام
يجـد الكثيـر من املطـاعم التي
تقـ ــدم اصـنـ ــاف ـ ـاً مــتعـ ــددة مـن
املـأكــوالت ،ومن يـرد ان يـشـرب
الـعصـائـر واملـشـروبـات الغـازيـة
وال ـش ــاي فهـي مـت ــوف ــرة ايـض ــا
وحتــى من يـرد شــرب االركيلـة
فهي متوفـرة كذلك ،بـاختصار
ان كل شـيء حتـت ــاجه الع ــوائل
مـت ــوف ــر ،ام ــا ال ـسـبـب الـث ــالـث
واالهم هـو عـدم وجـود البـديل
فــمح ــاف ـظ ــة الـنـجف وق ـض ــاء
الكــوف ــة يفـتقــران الــى امــاكـن
سي ــاحيــة وك ــازينــوهــات ومــدن
العـاب وترفيـه ما عدا كـورنيش
نهـر الفـرات يف الكـوفــة ،ونحن
ن ـتـ ـ ــوجه مــن خـالل صحــيف ـ ــة
(امل ــدى) الغــراء ال ــى محــافـظ
الـنـجف وجلـنـ ــة االعـمـ ــار وكل
املـ ـسـ ــؤولــني والقـ ــائـمــني علـ ــى
السيـاحة يف هـذه احملافـظة ان
ي ــوف ــروا لـن ــا ام ــاكـن للـت ــرفـيه
سـ ـ ــواء لل ـ ـش ـب ـ ــاب او لـلعـ ـ ــوائل
ونـح ـ ــن يف ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــظ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف
الـعصـيب بـامـس احلـاجـة الـى

مـثـل هكــذا امــاكـن عل ــى االقل
هـي تنسـينا هـمومنـا ومتاعـبنا
ووضع الع ــراق اجلـ ــريح بعـض
الشيء .
امـ ــا املـ ــواطـن نـ ــزار اكـ ــرم فقـ ــد
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال :ن ـحـ ـ ــن ش ـعـ ـ ــب ي ـحـ ـ ــب
احلياة ..يحب السعادة ..يحب
اخلـيــر ،ومــا ج ــرى ويجــري يف
العــراق مـن اعـمــال عـنف هــذه
االيام مـا هي اال ثقـافة دخـيلة
على الشعب العراقي وحتى لو
شــارك بعـض ضعــاف الـنفــوس
من الـعراقيني فيها فما هم اال
اداة امـ ـ ـ ـ ــا اجلـهـ ـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ـ ــدبـ ـ ـ ـ ــرة
واخملـ ـطـ ـطـ ـ ــة له ـ ــذه االع ـم ـ ــال
الـوحـشيـة هي جهـات خـارجيـة
ت ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ــد خ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب الـع ـ ـ ـ ـ ـ ــراق
والعـ ــراقـيـني ،لـ ــذلـك جتـ ــد ان
العـوائل العـراقيـة مـا ان تـسنح
لهـا فـرصــة لتـرفـه عن نفـسهـا
ومـ ــا ان جتـ ــد املـكـ ــان املـنـ ــاسـب
حـ ـت ـ ـ ــى يـهـ ـبّ ـ ـ ــوا عـل ـ ـ ــى الـف ـ ـ ــور
ليـستـمتعـوا بلـحظـات جـميلـة
متـتـ ــزج فــيهـ ــا الــضحـكـ ــات مع
دخ ـ ـ ــان االرك ــيل ـ ـ ــة والــكل ـم ـ ـ ــات
اجلـمـيل ــة مع عـصـي ــر الف ــواكه
الـطـبـيعـي ،وم ــا ت ــراه مـن زخـم
عـ ــائلـي كـبـي ــر مـت ــواجـ ــد عل ــى
شـاطئ الفـرات خير دلـيل على
طيـبة قلـوب العراقـيني وحبهم
للخير والسالم .
املواطن محسن علي قال :منذ
فـترة طويلة وانـا لم اقم بزيارة
كــورنيــش الكـوفــة وبعـد احلـاح
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـلـ ـ ـت ـ ــي عـلـ ـ ـيّ ان اقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
بــاصطحــابهم إلـى هنــا وافقت
خ ـ ــصـ ـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـ ــا وان االعـ ــمـ ـ ـ ـ ــال
االرهــابيـة وعـمليــات التـفجيـر

اكثـر من اربعة ماليني مـواطن غري آمنني غـذائياً
بغداد  /املدى

اعلن وزيـر التخـطيط والـتعاون
االمنــائي الــدكتـور بــرهم صـالح
نـتـ ــائج امل ــسح املـي ــدانـي حل ــال ــة
األمن الغـذائـي والفئـات الهـشـة
يف العــراق ،ال ــذي نف ــذه اجلهــاز
املـركـزي لالحصـاء وتكنـولـوجيـا
املعلـومـات بــالتعــاون مع بــرامج
االغ ــذي ــة الع ــاملـي " "WFPوشـمل
" "22050أسـ ــرة " "143الف فـ ــرد،
اخـتـيـ ــرت عـ ـشـ ــوائـي ـ ـاً مـن ()98
قضـاء من سـت عشـرة محافـظة
بـاستثناء اربـيل ودهوك  /اقليم
كردستان.
واوضح الــوزي ــر ان نتــائج املــسح
اظهـرت ان مـا يـزيـد علـى اربعـة
مـاليني نــسمــة يــشكلــون %15.4
م ــن مج ـت ــمع امل ـ ــسح هــم غ ـيـ ـ ــر
آم ـنــني غ ـ ــذائ ـيـ ـ ـاً ،وهــم ب ـ ــأمـ ــس
احل ـ ــاج ـ ــة الـ ـ ــى مخ ـتـلف ان ـ ــواع
امل ـس ــاع ــدات االن ـس ــانـي ــة مب ــا يف
ذلك م ــدهـم ب ــاملـ ــواد الغ ــذائـي ــة
علـى الـرغـم من تـسـلمـهم املـواد
الـتمـويـنيـة ،مـشيـراً الـى ان هـذا
املــؤشــر يعكـس زيــادة عن نــسبــة
الـ ــذيـن صــنفـ ــوا ضـمـن الـفقـ ــر
الـ ـ ـشـ ـ ــديـ ـ ــد يف م ـ ــسح احلـ ـ ــالـ ـ ــة
الـتغــذويــة الــذي نفــذه بــرنــامج
االغـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ــة الـعـ ـ ـ ــامل ــي واجلـهـ ـ ـ ــاز
امل ــرك ــزي لالحـص ــاء يف الفــصل
االخ ـيـ ـ ــر مــن عـ ـ ــام  ،2003ك ـمـ ـ ــا
ي ـ ــؤش ـ ــر املـ ــسح احل ـ ــالــي ان 8.3

مـليـون نــسمـة آخــرين يــشكلـون
 %8.31م ـ ــن مـجـ ـ ـتـ ـ ـمـع امل ـ ـ ـ ـ ـسـح
سيضافون الـى مجموعة الناس
غـيـ ــر اآلمـنـني غـ ــذائـي ـ ـاً اذا مـ ــا
ح ـ ـ ــرم ـ ـ ــوا مــن م ـ ـ ــواد احل ـ ـص ـ ـ ــة
الـتمـويـنيـة لــذلك فــأن  %47من
اجملـتــمع سـيـ ــواجه ــون م ـشـ ــاكل
حقـيقيــة يف أمنـهم الغــذائي اذا
مـ ـ ـ ــا ق ـ ـطـع ــت مـ ـ ـ ــواد احل ـ ـصـ ـ ـ ــة
التموينية.
واضــاف انه مت تــوزيع االقــضيــة
الـتـي شـمـلهـ ــا املـ ــسح ال ـ ــى اربع
فئـات او مجــاميـع طبقـاً حلـالـة
األمـن الغ ــذائـي ،الفـئ ــة االول ــى
تضـم عشـرة اقـضيــة ويبلغ عـدد
سكـانهــا  1.9مليـون نـسمـة يعـد
 %41مـنهـم غـيــر آمـنـني غــذائـي ـاً
ك ـم ـ ـ ــا ان  %62مــن سـك ـ ـ ــان تـلـك
االقـضيــة يعيـشــون بحـالــة فقـر
وت ـ ــرتـفع فــيهــم مع ـ ــدالت س ـ ــوء
التغذية اما الفـئة الثانية فانها
ت ـضـم ت ــسع ــة وع ـش ــرون ق ـض ــاء
يـبـلغ عـ ــدد سـك ـ ــانه ـ ــا  6ماليـني
نــسمــة ويـس ــود الفقــر الـشــديــد
وع ـ ــدم االمــن الغ ـ ــذائـي بـيــنهـم
ويقـدر عدد سكان تلك االقضية
الذين يعدون غير آمنني غذائياً
 2.2مـليـون نــسمــة مع معـدالت
ع ــالي ــة النتـشــار ســوء الـتغــذيــة
بني االطفـال بعـمر  59-6شـهراً،
وت ـضــم الفـئ ــة الـث ــالـث ــة واح ــداً
وع ـش ــريـن قـض ــاء ،نــصفهـم مـن

قرية غري مكهربة يف النارصية
ب ـشـكل أس ــاسـي عل ــى الع ــوائل
ال ـتــي ت ـ ــرت ـ ــاد ك ـ ــورن ـي ـ ــش نه ـ ــر
الفـرات خـصـوصــا بعــد انتهـاء
فـصل ال ـشـت ــاء وحلــول فـصلـي
الـ ـ ـ ــربـ ـيـع وال ـ ـصـ ـيـف حـ ـي ــث ان
اغلـب الع ــوائل تـت ــوجه عـصــرا
الى هـنا ليقضوا اوقاتاً جميلة
وع ـنـ ـ ــد حل ـ ــول وق ــت الع ـ ـش ـ ــاء
ي ــطلـبـ ــون مـن ـ ــا ان جنه ـ ــز لهـم
الطعام.
الـشيء االفت لـالنتبـاه ان هـذه
ال ـ ـس ـنـ ـ ــة تخ ـتـلف ك ـث ـي ـ ــرا عــن
سابقاتهـا فمعدل عدد العوائل
هذه الـسنة كـبير جـدا حتى ان
هـن ــاك مـط ــاعـم يف آخ ــر ش ــارع
الكــورنيـش كــان رزقهــا محـدود
يف االعــوام ال ـس ــابقــة امــا االن
فـحتـى آخـر مـطـعم يف الـشـارع
يعمل بـصورة مـستـمرة وبـزخم
شديد،
امـ ــا حـ ـسـن نـ ــاصـ ــر (صـ ــاحـب
كشك لبيع الـعصير الطبيعي)
فقـد قال :ألول مـرة ومنـذ عدة
سـنني يـشهـد كــورنيـش الكـوفـة
هــذا االقـب ــال الكـبـيــر مـن قـبل
العوائل واملـواطنني ،حتى إنني
أبـيع يف اليوم الـواحد أكـثر من
خـمــس مـئــة قــدح عـصـيــر ،وال
نعـ ــرف بـ ــال ـضـبــط سـبـب هـ ــذا
اإلقـبال املـتزايـد ولكـني اعتـقد
ان كثـرة الضغط الـتي تتعرض
له العـوائل مـن خالل االعمـال
اليـومية املتعبـة واخبار الوضع
األمني املتـردي يف البلـد وسوء
اخلـ ـ ــدمـ ـ ــات جـعلــت مــن هـ ـ ــذه
الـعـ ـ ـ ـ ــوائـل تـفــك ـ ـ ـ ــر يف ط ـ ـ ـ ــريـق
يبعـدهم ولـو لـوقت محـدد عن
كل تلك املتاعب والهموم.

جتارة الثلج تشمّر
عن ساعدهيا ىف الديوانية

وزير التخطيط و التعاون االمنائي يعلن نتائج مسح األمن الغذائي

سكــان احلـضــر والنـصف االخــر
من سكـان الريـف وعدد سـكانـها
 4.9ملـيــون ن ـسـمــة ي ــواجه %16
مــنهـم ح ــال ــة الـفق ــر ال ـش ــدي ــد
وتقـدر نـسبـة الـذين يعـانـون من
عدم األمن الغـذائي  ،%8وضمت
الفـئــة ثـمــانـي ــة وثالثـني قـضــاء
غــالبـيتهـم يعيـشــون يف املنـاطق
احل ـ ـ ـ ــضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف بــغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد
والسليمانية ويبلغ عدد سكانها
 12.3ملـي ــون ن ـسـم ــة مــنهـم %7
يعـي ـشـ ــون يف فق ــر ش ــدي ــد و %5
يعدون غير آمنني غذائياً.
واكــد الــوزيــر ان من الــواضح ان
نظام تـوزيع املواد الغـذائية PDS
ال يـ ــزال هـ ــو املـ ــؤشـ ــر الـ ــرئـي ــس
لل ــداللـ ــة عل ــى اسـتق ــرار األمـن
الغ ـ ــذائ ــي يف الع ـ ــراق اذ ان %15
من العـراقيـني يعيـشـون يف فقـر
مـدفع وما ينـفقه الفرد الـواحد
مــنهـم يـ ــومـيـ ــا يـقل عـن ن ــصف
دوالر ام ـ ـ ــريـك ــي ،يف ح ــني تـ ـبـلـغ
قـيـم ــة املـ ــواد الغ ــذائـي ــة ل ــشه ــر
تـنفـيــذا ملــسح متــوز )15( ،2005
دوالراً ام ــريكـيــا وهـي تــزيــد عـن
قـيـم ــة تـلك امل ــواد عـن ــد تـنفـي ــذ
املسح الـسابـق عام  2003بـنسـبة
 %300لـه ـ ـ ـ ــذات ف ـ ـ ـ ــان احلـ ـ ـص ـ ـ ـ ــة
الـتـمـ ــويـنـي ـ ــة للـنـ ــاس الـفقـ ــراء
ولغـيــر اآلمـنـني غــذائـي ـاً ت ـشـكل
والـى حـد كبيـر املصـدر الـرئـيس
للمواد الغذائية.

والتـهجيـر والـدمـار قـد اخـذت
منـا مأخـذا كبيـراً حتـى صارت
كل احـاديـثنـا ونقـاشـاتنـا حـول
الـتفـجيــرات والقـتل واخلـطف
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـك ـ ـ ـيــل احلـ ــكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
واالنـتخــابــات وكــأنـنــا الــشعـب
الـ ــوحـيـ ــد يف العـ ــالـم الـ ــذي ال
يعـط ــى وقـت ــا لـنفــسه ل ــراحـته
واسـتمتـاعه بـاحليـاة اجلميـلة،
ولكـنـن ــا عـن ــدمـ ــا وصلـن ــا ال ــى
الكــورنيـش تفـاجـأنـا مـن كثـرة
العوائل املـوجودة هنـا فلم نكن
نتـوقع ان هذه االعـداد الكبيرة
من اه ــالي الـنجف مــوجــودون
هنـا حتـى انني بقـيت اكثـر من
ربع سـ ــاع ـ ــة ابحـث عـن مـكـ ــان
فـ ـ ـ ـ ــارغ ألرك ــن فـ ـيـه س ــي ـ ـ ـ ــارت ــي
بـ ــصعـ ـ ــوبـ ـ ــة بـ ـ ــالغـ ـ ــة وبعـ ـ ــد ان
خـ ـ ــرجــت إحـ ـ ــدى الـ ـ ـس ـيـ ـ ــارات
استطعـت ان اركنها ،املكـان هنا
جـمـيل ج ــدا واجلـ ــو رائع وق ــد
ف ـ ـ ــرح اطـف ـ ـ ــالــي ك ـث ـي ـ ـ ــرا وهــم
يـلعـبـ ــون مـع اطف ـ ــال الع ـ ــوائل
ال ـتــي جتل ــس ب ـ ــالق ـ ــرب م ـن ـ ــا،
ولكن يبقـى املكـان بحاجـة الى
بعــض امل ــرافـق املهـم ــة كـم ــرآب
للسيارات وماله لالطفال.
امـا اصحـاب املطـاعم واملقـاهي
والكــازينهـات ومحـال واكـشـاك
بـيـع الع ـصـ ــائـ ــر واملـ ـشـ ــروبـ ــات
الغازية فيـشعرون بفرحتني يف
آن واحـ ـ ــد ،الفـ ـ ــرحـ ـ ــة االولـ ـ ــى:
قـضــاؤهـم هك ــذا لي ــال جمـيلــة
والفـرحــة الثــانيـة زيــادة رزقهم
ونسبـة ارباحهم بـشكل كبير يف
هذه االيام.
عـب ــد احل ـسـني علـي (ص ــاحـب
مــطعـم) قـ ــال :يعـتـمـ ــد رزقـنـ ــا
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الديوانية  /وكاالت

مـع ارتـفـ ـ ـ ــاع درجـ ـ ـ ــات احلـ ـ ـ ــرارة
وانق ـطـ ــاع الـتـيـ ــار الـكهـ ــربـ ــائـي
لـفتــرات طــويلــة ،تــزاي ــد إقبــال
امل ــواطـنـني عل ــى ش ــراء ق ــوالـب
الــثلج الـتـي تـتـب ــايـن أسع ــاره ــا
عـلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــدار ف ـ ـصـل ال ـ ـصـ ـيـف
لتـسجل أعلـى مـستـويـاتهـا فـى
شـه ـ ـ ـ ــري مت ـ ـ ـ ــوز ي ـ ـ ـ ــول ــي ـ ـ ـ ــو وآب
أغسطس القادمني.
وفـ ــى الـ ــديـ ــوانـيـ ــة بـ ــدأ اقـبـ ــال
امل ــواطـنـني عل ــى ش ــراء ق ــوالـب
الـثلـج يتــزايــد مع مــطلع شهــر
أيــار احلــالـي مع ب ــدء االرتفــاع
الــتـ ـ ــدريجــي حل ـ ــرارة الـ ـص ــيف
وانقـطاع التيار الكهـربائي على
نحو شبه مستمر.
وأعرب مواطنـون عن استيائهم
الشديد إزاء هذا االرتفاع.
وق ـ ــال عـب ـ ــد اجلـب ـ ــار عـب ـ ــد اهلل
س ـ ـ ــائق أج ـ ـ ــرة إن سعـ ـ ــر قـ ـ ــالــب
ال ــثلـج وصل الـ ـ ــى ثالث ـ ــة آالف
وخـمـ ـسـمـ ــائـ ــة ديـنـ ــار لـلقـ ــالـب
الـ ـ ــواحـ ـ ــد رغ ــم أنه مــن الــنـ ـ ــوع
اخلفـيف جـ ــدا ويحـتـ ــوي عل ــى
شوائب.
وأضـ ـ ــاف عــبـ ـ ــد اهلل أن "جتـ ـ ــارة
الثلج تـدر املاليني من الدنـانير
سنـويـا علـى أصحـابهـا يف حني
أن العــائل ــة الفقـيــرة هـي الـتــى
تسقط ضحية".

ووصـل سـعـ ـ ـ ـ ــر قـ ـ ـ ـ ــالـ ــب ال ـ ـثـلـج
الواحـد إلى ثـمانيـة آالف دينار
يف األيـ ـ ــام احلـ ـ ــارة ج ـ ـ ــدا خالل
صيف العام املاضي.
ومن جـانبهـا ،أوضحت الـسيـدة
جنيحـة حميد (ربة منزل) أنها
تـضـطـ ــر للحـض ــور ال ــى ب ــواب ــة
معـمل إنتـاج قـوالب الـثلج منـذ
الـصبــاح البـاكـر لـتحـصل علـى
قــالـب ثلج بــسعــر اجلـملــة الن
بـ ــاعـ ــة الــتجـ ــزئـ ــة ي ـضـ ــاعفـ ــون
االسعار".
وأب ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـس ــي ـ ـ ـ ــدة حـ ـم ــي ـ ـ ـ ــد
إم ــتع ـ ـ ــاضهـ ـ ــا ال ـ ــشـ ـ ــديـ ـ ــد مــن
"االنق ـطـ ــاع املـ ـسـتـم ـ ــر للـتـيـ ــار
الكهـربائـي الذي يـسبب معـاناة
ومـص ــاريف إض ــافـيـ ــة للع ــائل ــة
العراقية".
أمــا ال ـشـيخ غــامن دهــش عـضــو
مجلــس محــافـظــة الــدي ــوانيــة
فق ــال إن "اجمللــس أع ــد دراس ــة
تقضي بتـزويد أصحـاب معامل
الثلج مبـادة الكـاز (اجلــازولني)
بصـورة دورية مـستمـرة بالـسعر
الـرسـمي مقــابل تعهـدهم بـبيع
الـثـلج ب ــسعـ ــر يحـ ــدده اجمللــس
طوال فصل الصيف".
وأوضـح أن اجملل ـ ــس ق ـ ـ ــرر م ــنع
إخراج هـذه املادة مـن احملافـظة
للـمحافظات االخرى لتوفيرها
لـالسـ ـ ـ ــواق احملـل ــيـ ـ ـ ــة فـقـ ــط يف

مح ـ ــاول ـ ــة مل ـنـع ارتفـ ـ ــاع اسع ـ ــار
الثلج.
كمـا أوضح املهندس لـؤي كاظم
م ـ ــدي ـ ــر بـيـئ ـ ــة ال ـ ــدي ـ ــوانـي ـ ــة أن
"املــديــريــة بــالـتعــاون مع دائــرة
الــصح ــة أع ــدت ف ــرق ــا خ ــاص ــة
مل ـ ــراق ـب ـ ــة ع ـمـل معـ ـ ــامل ال ـثـلج
وتـقيـيم مــدى صالحهــا للعـمل
حـيـث إن صـيـف الع ــام امل ــاضـي
شهد توجـيه عدد من االنذارات
الصحـاب املعـامـل نتيجـة لعـدم
صـالح مــك ـ ـ ـ ــائـ ـنـه ــم لـلـعـ ـمـل او
السـتخ ــدامهـم مـي ــاهـ ـاً مل ــوث ــة
لصنع الثلج".
غيـر أنه قال "هـذه االنذارات لم
تـسفــر عـن غلق أي مـن معــامل
الثلج".
وف ــى رد فعل علــى مــا ت ــردد عن
اسـ ـتـغـاللـه ــم االوض ـ ـ ــاع ل ـ ـ ــرفـع
أسع ـ ــار ال ـثـلج ،ق ـ ــال ع ـ ــدد مــن
أصح ــاب املع ــامل فــضلــوا عــدم
ذكـر اسمـائهم :إن االسعـار التي
نـبيع بهـا الـثلج تعـتبـر قيـاسيـة
مـقـ ـ ـ ــارنـ ـ ـ ــة مـع احملـ ـ ـ ــاف ـ ــظـ ـ ـ ــات
اجملاورة.
ولـم ي ـ ــوضح ه ـ ــؤالء تف ـ ــاصــيل
حـ ـ ــول معـ ـ ــدالت تلــك األسع ـ ــار
وأس ـب ـ ــاب تـ ــسج ـيـله ـ ــا أرق ـ ــامـ ـ ـاً
قيـاسيـة ،غيـر أنهم شـددوا على
أن ص ـن ـ ــاع ـ ــة ال ـثـلج م ـ ــرتـفع ـ ــة
التكاليف.

الناصرية/حسني كرمي العامل

حذر مـدير تـوزيع كهربـاء ذي قار مـن صيف ساخن جـدا هذا
العــام وعــزا ذلـك لقــدم ال ـشـبكــة والـنقـص احلــاد يف خــزيـن
احملافظة من احملوالت واالسالك والتوصيالت الكهربائية.
واوضح املهندس محمد مطشر يف حديث شامل لـ (املدى):
نتوقع ان ترتفع احمال الصيف القادم يف احملافظة
مـن  450 – 400مكـي ــاواط ف ــاالحـم ــال يف االع ــوام االخـي ــرة
بــدأت ت ــرتفع بــشكـل غي ــر طبـيعـي نتـيجــة حتــسن الــوضع
االقتـصـادي الــذي شهــدته احملـافـظــة ففـي صيف عـام 2002
مــثال ك ـ ــان حــمل احمل ـ ــافـ ـظ ـ ــة ي ـت ـ ــراوح م ـ ــا بــني 150 – 140
مـيكـاواط وهــذا احلمل اخـذ بـاالرتفــاع سنـويــا حتــى بلغ يف
الـصـيف امل ــاضي  400مـيكــاواط ونحـن نت ــوقع ارتفــاعه هــذا
ال ـصـيف لـيـبـلغ  450مــيك ــاواط  ،وهـ ــذا االرتفـ ــاع الكـبـي ــر يف
االحمال لم يرافقه أي تطور جدي يف حتسني شبكات النقل
والتـوزيع فـشبكـات احملـافظـة مـازالت قـدميـة وسعـات واعـداد
احملطـات محـدودة وبالـتالـي ال ميكن حل االزمـة خالل شـهر
او شه ــرين وال سـيمــا ونحـن نع ــاني مـن نقـص حــاد يف املــواد
االساسية من محوالت و اعمدة و قابلوات و اسالك.
و حلـل االختنـاقـات ومعـاجلـة حـاالت الطـوارئ يف احملـافظـة
نـحتــاج الــى  600محــولــة يف ال ــوقت احلــاض ــر املتــوفــر مـنهــا
حـاليـا ال يتجـاوز عـدد االصـابع وميكـنني القـول ان رصيـدنـا
منها صفر كما اننا بحاجة الى نصب  13محطة ثانوية /33
 K.V 11مـختلفة السعات مع اخلطوط املغذية والى انشاء
خمـسة محـطات رئيـسية اخـرى سعة  K.V 11/ 33/ 132يف
منـاطق النـاصـريـة والفهـود والـشطـرة وسـوق الـشيـوخ وقلعـة
سك ــر مبع ــدل محـط ــة واح ــدة يف كل مـنــطق ــة اض ــاف ــة ال ــى
ملحقاتها من اعمدة وقابلوات واسالك وعوازل.
وعن املعاجلات االنية قال:
ال تزال احتيـاجات احملافظة اكبـر من املبالغ اخملصصة حلل
االخـتنــاقــات وتـطــويــر الـشـبكــة ولـتاليف هــذا الـنقـص قــامت
ك ــوادرن ــا بـ ــامك ــان ــاته ــا ال ــذاتـي ــة بـتــصلــيح  304مح ــول ــة مـن
احمل ــوالت امل ـسـتهـلك ــة واع ــاته ــا ال ــى العـمل وه ــذه احمل ــوالت
بطـبيعـة احلـال معـرضـة للعـطب اكثــر من غيـرهـا يف مـوسم
الصـيف كمـا قـمنـا بنـصب محـولـة اضـافيـة K.V 11/33يف
قضاء اجلبـايش كمـعاجلة طـارئة حلل مـشكلة االختـناقات ،
هذا فـيما يخـص عمل الدائـرة اما مـا يخص مشـاريع الدول
املـانحـة فـالعـمل متـواصل لـنصـب ست مـحطـات تـوزيع /33
K.V 11يف كل من الـناصـرية والـرفاعـي والنصـر والشـطرة
وسوق الشـيوخ واالصالح وقد بلغ الـعمل يف احملطات الثالث
االولى مـراحله الـنهائـية امـا احملطـات الثالث االخيـرة فهي
يف مـرحلـة االعمـال املدنـية وهـذه احملطـات يف حال اجنـازها
ف ــانه ــا س ــوف تـقلل مـن االخـتـن ــاق فقــط وال حتل امل ـشـكل ــة
بشكل جذري فالكثيـر من احملطات العاملة حاليا تعاني من
مشاكل كبيـرة نتيجة كثرة االحمـال وقدم احملطات وال سيما
الع ــاملــة مـنهــا يف مـن ــاطق الغــراف والــدوايــة وسـيــد دخـيل
والفهود واحلمار والنواحي التابعة لقضاء سوق الشيوخ.
وعن القــرى واملنــاطق غيــر املكهـربـة واالحـتيـاجـات الفـعليـة
قال:
هنــاك  56حيـا سكـنيـا يف مـركـز احملــافظـة ومـراكـز االقـضيـة
والنـواحي لـم ينعم بـالكهـرباء نهـائيـا كمـا ان هنـاك اكثـر من
 300قـرية اخـرى تعـاني من املـشكـلة ذاتـها  ،ولـغرض حتـسني
الـشبكات القـدمية يف مركـز احملافظـة يتوجب علـينا مد 104
كــم ضغــط عـ ــال و 195كــم ضغــط واطـئ وكـ ــذلـك االمـ ــر مع
االقضيـة والنواحي فهي بحـاجة الى مـد  136كم ضغط عال
و 194كم ضـغط واطـئ حتـى يـتم تــوصيل الـتيـار الـى القـرى
واالحياء السكنية اجلديدة وحل االختناقات.
وعن امليزانية والتخصيصات املالية قال:
التخـصيصـات املالـية قلـيلة جـدا والتفي مبـتطلبـات حتسني
وتطويـر الشبكة ومعاجلة االختنـاقات وهي مبجملها تعتمد
على اجلـبايـة وكلف االيصـال للغـير امـا التخـصيصـات التي
حصلت علـيها املـديريـة مؤخـرا من بـرنامج تـسريع االعـمال
اخلاص باحملافظة والبالغة  6.5مليون دوالر فهي ال ميكن
ان ت ـســد اال جــزءا ي ـسـيــرا مـن االحـتـيــاج ــات الكـبـيــرة جــدا
فالقـرى واالحياء غيـر املكهربة وحـدها حتتاج الـى ما يقارب
 78مليون دوالر اضافة إلى تكاليف احملوالت واحملطات التي
تتجاوز تكاليفها الـ  20مليون دوالر.
وعن االعمال التي قامت بها املديرية قال:
ضمـن مشاريع اخلـطة االستثـمارية لـعام  2005مت اجناز 18
مـشروعـا حلل االختنـاقات يف خـطوط الـ K.V 11يف مـركز
احملــافـظ ــة ومنــاطق الـشـطــرة والــرفــاعـي والفـضـلي ــة وسيــد
دخـيل كما متت كهربـة قريتني احداهـما يف الغراف واالخرى
يف الــرفــاعـي وكهــرب ــة حيـني سكـنيـني يف كل مـن النــاصــريــة
وال ـشـطــرة اضــافــة الــى تـصلـيح  304محــولــة وصـيــانــة 630
محولـة اخرى وتـاهيل الـشبكـة من خالل نصـب  1836عمودا
ضغط عـال و 1883عمـودا ضغط واطـئ وايصـال التيـار الـى
 3275دارا سكـنيـة و 295مـوقعـا جتـاريـا و 42مـوقعـا صنـاعيـا
و 21مضخة زراعية و 146موقعا تابعا لدوائر الدولة.
وعن املشاريع املستقبلية قال:
ضمـن تخــصيـصــات بــرنــامج تـســريـع االعم ــال البــالغــة 605
ماليـني دوالر سـيـتـم انـ ـشـ ــاء مح ـطـتــني يف كل مـن ن ــاحـي ــة
احلمــار وقـضــاء ســوق الــشيــوخ وحل االخـتنــاقــات يف شـبكــة
اقـضـي ــة الـن ــاص ــري ــة وال ـشـط ــرة وس ــوق ال ـشـي ــوخ وال ــرف ــاعـي
ونـ ــواحــيهـمـ ــا وبـنـ ــاء مـ ــراكـ ــز صـيـ ــانـ ــة يف كل مـن الـ ـش ـطـ ــرة
واجلبـايـش وسيـد دخـيل والنـاصـريـة ،وعمـومــا مشـاريع هـذا
البرنامج هي حاليا قيد االحالة ولم يتم البت بها بعد.

