
3  يف احلدث احمللي
LOCAL EVENTS

الديوانية / وكاالت 
مـع ارتـفـــــــاع درجـــــــات احلـــــــرارة
وانقــطــــاع الـتـيــــار الـكهــــربــــائـي
لـفتــرات طــويلــة، تــزايـــد إقبــال
املـــواطـنـني علـــى شـــراء قـــوالـب
الــثلج الـتـي تـتـبـــايـن أسعـــارهـــا
ـــــــى مـــــــدار فــــصـل الــــصـــيـف عـل
لتـسجل أعلـى مـستـويـاتهـا فـى
ــــــــو وآب ــــــــولـــي شـهــــــــري متــــــــوز ي

أغسطس القادمني.
وفــــى الــــديــــوانـيــــة بــــدأ اقـبــــال
املـــواطـنـني علـــى شـــراء قـــوالـب
الـثلـج يتــزايــد مع مــطلع شهــر
أيــار احلــالـي مع بـــدء االرتفــاع
الــتـــــدريجــي حلـــــرارة الـــصـــيف
وانقـطاع التيار الكهـربائي على

نحو شبه مستمر. 
وأعرب مواطنـون عن استيائهم

الشديد إزاء هذا االرتفاع.
وقـــــال عـبـــــد اجلـبـــــار عـبـــــد اهلل
ســــــائق أجــــــرة إن سعـــــر قـــــالــب
ـــــى ثالثـــــة آالف الـــثلـج وصل ال
وخـمـــسـمــــائــــة ديـنــــار لـلقــــالـب
ـــــوع ـــــواحـــــد رغـــم أنه مــن الــن ال
اخلفـيف جــــدا ويحـتــــوي علـــى

شوائب.
ـــــد اهلل أن "جتـــــارة وأضـــــاف عــب
الثلج تـدر املاليني من الدنـانير
سنـويـا علـى أصحـابهـا يف حني
أن العــائلـــة الفقـيــرة هـي الـتــى

تسقط ضحية." 
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جتارة الثلج تشمّر 
عن ساعدهيا ىف الديوانية

شوارع العاصمة تتحول
الى ) جوبة ( كبيرة !

 املوصل / مكتب املدى
عبـر العـديــد من ابنـاء املـوصل عن
تذمـرهم الكبيـر من الغلق الـيومي
للجـســور والـطــرق بــاملـــدينــة الـتي
تقـــــوم بهـــــا القـــــوات االمـــــريـكــيـــــة
ـــذار والعـــراقـيـــة مـن دون ســــابق ان
بــشكل بـــات ينـــذر بتــوقف شـبه تــام
ـــاملـــديـنـــة اضـــافـــة الـــى لـلحـيـــاة ب
ــــــــى مـجـــمـل ــــــــاثـــيــــــــرات ذلــك عـل ت
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
جـــانـبـي املـــديـنـــة وقـــطع الــطـــرق
املوصلة بني املناطق اخملتلفة فيها
ـــة بـحق ابـنـــاء ـــوعـــا مـن الـعقـــوب ن
ــــاة املــــديـنــــة  النهــــا تـــسـبــب معــــان
اضـــافـيـــة لهـم وســط الكـم الهـــائل
من املـشــاكـل  التـي يعــانــوهــا اصال
منــذ سنــوات  كمـا انهـا تـؤثــر سلبـا
علـى مجـمل النـشـاطـات احليـاتيـة
للسكان الذين كانوا مينون النفس
ـــــو جـــــزئـــي لالزمـــــات ــــــانفـــــراج ول ب
العـــديـــدة الـتـي تعــصف بـــاملـــواطـن
الـعـــــــــراقـــي وســـــط عـجـــــــــز واضـح
الجهـزة الـدولـة عن ايجـاد احللـول
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تعطل شبه كامل للحياة
تذمر كبري بالشارع املوصيل من عمليات

الغلق املستمرة للجسور
لها

امـا املـواطن رافع خلـيل ) متقـاعـد
( فيـطلب مـن احلكـومــة العــراقيـة
اجلديدة  ومن السلطـة باحملافظة
ــــــوضع ضـــــوابـــط والــيــــــات لعـــمل ب
االجهـــزة االمـنـيـــة داخل املـــدن وان
ــــــشــكـل دقـــيـق  ال يـقـــبـل حتــــــــدد  ب
التـاويل او االجتـهادات الـشخصـية
احلـــــاالت الــتــي يــتــم فـــيهـــــا مـــنع
التجـوال او غلـق الطـرق واجلـسـور
او مـــــداهــمـــــات دور املـــــواطــنــني او
االعتقـال بــدون مبــرر وغيـرهــا من
الــتـــصـــــرفـــــات الــتـــي تلـحق االذى
باملواطنني ومبمتلكاتهم  ومبصادر

رزقهم ومعيشتهم
ويـنـتقـــد املـــواطـن زيـــد ســـالـم اداء
الـسلطة االداريـة باملـدينة ويـتهمها
بــالعجــز او عــدم االلـتفــات الــى مــا
يعـــــانـــيه املـــــواطــن املــــــوصلــي مــن
انتهـاك فـاضح حلقـوقه  وحـريـاته
الـتــي كفـلهـــا الـــدسـتــــور العـــراقـي
اجلـديـد وتــابع بــان علـى الـسلـطـة
ـــانهـــا متـثل االداريـــة الـتـي تقـــول ب
املــواطـنـني بــاملــديـنــة ان تـنــزل الــى
الــشـــارع وتلـتقـي بــاملــواطـن املـتعـب
وتـعـــمـل عـلـــــــــــى حـل مــــــــشـــــــــــاكـلـه
والتخفـيف عن همـومه التي بـاتت

تؤرق ابناء هذه املدينة العريقة.
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النجف /عامر العكايشي
بـعـــيـــــــدا عـــن الـعـــنـف واجـــــــواء
التـوتر االمني واصـوات واخبار
املفخخات والعـبوات وبعد نهار
حــــافل بــــاملـتــــاعـب واملـــشــــاق يف
زحــمـــــــة العـــمل ومــتــــطلــبــــــات
احلـــيـــــــاة ومـع بـــــــدايـــــــة فــــصـل
الــــصـــيـف تـقــــصــــــــد الـعــــــــوائـل
الـــنـجـفـــيـــــــة مـــــســـــــاء كـل يـــــــوم
كورنيش نهر الفرات يف الكوفة
لـلتــرفـيه عـن انفـسـهم وقـضــاء
حلـظـــات جمـيلــة الــى ســاعــات
مـــتــــــــأخــــــــرة مـــن الـلـــيـل قــــــــرب
محـــاسـن احلـيـــاة الـثالث:املـــاء

واخلضراء والوجه احلسن .
ـــــــــــــاك ـــــــــــــدى( كـــــــــــــانـــــت هـــــن )امل
واســــتــــــطـلـعــــت آراء الـعـــــــــوائـل

املوجودة هناك 
املــــواطــن محـمــــد نعـمــــة قــــال:
نحـن هـنـــا الجل الـتـــرفـيه عـن
نفـسنـا، فـاملكـان جـميل وهـادئ
واطفـــالـي يحـبـــونه كـثـيـــرا ويف
كـل بــــضـعـــــــة ايـــــــام اصــــطـحـــب
عـائلـتي الــى هنــا منـذ الـعصـر
وحـتـــى احلـــاديـــة عــشـــرة لـيال،
اطفــــالـي يـلعـبــــون وانــــا واخـي
وزوجـــــاتـنـــــا نــتجـــــاذب اطـــــراف
احلـــــديــث ونــــضحــك ونعــيــــش
لـيلـــة سعـيـــدة تـــذكّـــرنـــا بـــايـــام
االمـن واالســتقــــرار الـتـي كـنــــا
ننـعم بهـا وان شــاء اهلل سيعـود
االمان لـينعم به كل العـراقيني
لتعيش العوائل العراقية اياماً
ولــيــــــالـــي ملــيــئــــــة بــــــاالفــــــراح
واملــــســـــرات والـــــسعـــــادة وراحـــــة

البال.
اما املواطن ليث اجلبوري فقد
قال: لقـد ملّ املواطـن العراقي
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احلياة تعود إىل كورنيش الكوفة
الناصرية/حسني كرمي العامل

حذر مـدير تـوزيع كهربـاء ذي قار مـن صيف ساخن جـدا هذا
العــام وعــزا ذلـك لقــدم الــشـبكــة 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 400 – 450 مكـيـــاواط فـــاالحـمـــال يف االعـــوام االخـيـــرة
بــدأت تـــرتفع بــشكـل غيـــر طبـيعـي  نتـيجــة  حتــسن الــوضع
االقتـصـادي الــذي شهــدته احملـافـظــة ففـي صيف عـام 2002
مــثال كـــــان حــمل احملـــــافـــظـــــة يــتـــــراوح مـــــا بــني 140 – 150
مـيكـاواط وهــذا احلمل اخـذ بـاالرتفــاع سنـويــا حتــى بلغ يف
الـصـيف املـــاضي 400 مـيكــاواط ونحـن نتـــوقع ارتفــاعه هــذا
الــصـيف لـيـبـلغ 450 مــيكـــاواط ، وهــــذا االرتفــــاع الكـبـيـــر 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 شهـــرين وال سـيمــا ونحـن نعـــاني مـن نقـص حــاد يف املــواد

االساسية من  محوالت و اعمدة و قابلوات و اسالك.
و حلـل االختنـاقـات ومعـاجلـة حـاالت الطـوارئ يف احملـافظـة
نـحتــاج الــى 600 محــولــة يف الـــوقت احلــاضـــر املتــوفــر مـنهــا
حـاليـا ال يتجـاوز عـدد االصـابع وميكـنني القـول ان رصيـدنـا
منها صفر كما اننا بحاجة الى نصب 13 محطة ثانوية 33/
K.V 11 مـختلفة السعات مع اخلطوط املغذية والى انشاء
خمـسة محـطات رئيـسية اخـرى سعة K.V 11/ 33/ 132 يف
منـاطق النـاصـريـة والفهـود والـشطـرة وسـوق الـشيـوخ وقلعـة
سكـــر مبعـــدل محـطـــة واحـــدة يف كل مـنــطقـــة اضـــافـــة الـــى

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
كـــوادرنـــا بــــامكـــانـــاتهـــا الـــذاتـيـــة بـتــصلــيح 304 محـــولـــة مـن
احملـــوالت املــسـتهـلكـــة واعـــاتهـــا الـــى العـمل وهـــذه احملـــوالت
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
فـــانهـــا ســـوف تـقلل مـن االخـتـنـــاق فقــط وال حتل املــشـكلـــة
بشكل جذري فالكثيـر من احملطات العاملة حاليا تعاني من
مشاكل كبيـرة نتيجة كثرة االحمـال وقدم احملطات وال سيما
العـــاملــة مـنهــا يف مـنـــاطق الغــراف والــدوايــة وسـيــد دخـيل

والفهود واحلمار والنواحي التابعة لقضاء سوق الشيوخ. 
وعن القــرى واملنــاطق غيــر املكهـربـة واالحـتيـاجـات الفـعليـة

قال:
هنــاك 56 حيـا سكـنيـا يف مـركـز احملــافظـة ومـراكـز االقـضيـة
والنـواحي لـم ينعم بـالكهـرباء نهـائيـا كمـا ان هنـاك اكثـر من
300 قـرية اخـرى تعـاني من املـشكـلة ذاتـها ، ولـغرض حتـسني
الـشبكات القـدمية يف مركـز احملافظـة يتوجب علـينا مد 104
كــم ضغــط عــــال و195 كــم ضغــط واطـئ وكــــذلـك االمــــر مع
االقضيـة والنواحي فهي بحـاجة الى مـد 136 كم ضغط عال
و194 كم 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  6.5 مليون دوالر  فهي ال ميكن
ان تــســد اال جــزءا يــسـيــرا مـن االحـتـيــاجـــات الكـبـيــرة جــدا
فالقـرى واالحياء غيـر املكهربة وحـدها حتتاج الـى ما يقارب
78 مليون دوالر اضافة إلى تكاليف احملوالت واحملطات التي

تتجاوز تكاليفها الـ 20 مليون دوالر.
وعن االعمال التي قامت بها املديرية قال:

ضمـن مشاريع اخلـطة االستثـمارية لـعام 2005  مت اجناز 18
مـشروعـا حلل االختنـاقات يف خـطوط الـK.V  11 يف مـركز
احملــافـظـــة ومنــاطق الـشـطــرة والــرفــاعـي والفـضـليـــة وسيــد
دخـيل كما متت كهربـة قريتني احداهـما يف الغراف واالخرى
يف الــرفــاعـي وكهــربـــة حيـني سكـنيـني يف كل مـن النــاصــريــة
والــشـطــرة اضــافــة الــى تـصلـيح 304 محــولــة وصـيــانــة 630
محولـة اخرى وتـاهيل الـشبكـة من خالل نصـب 1836 عمودا
ضغط عـال و1883 عمـودا ضغط واطـئ  وايصـال التيـار الـى
3275 دارا سكـنيـة و295 مـوقعـا جتـاريـا و42  مـوقعـا صنـاعيـا

و21 مضخة زراعية و146 موقعا تابعا لدوائر الدولة. 
وعن املشاريع املستقبلية قال:

ضمـن تخــصيـصــات بــرنــامج تـســريـع االعمـــال البــالغــة 605
ماليـني دوالر سـيـتـم انـــشــــاء محــطـتــني  يف كل مـن نـــاحـيـــة
احلمــار وقـضــاء ســوق الــشيــوخ وحل االخـتنــاقــات يف شـبكــة
اقـضـيـــة الـنـــاصـــريـــة والــشـطـــرة وســـوق الــشـيـــوخ والـــرفـــاعـي
ونــــواحــيهـمــــا وبـنــــاء مــــراكــــز صـيــــانــــة يف كل مـن الـــشــطــــرة
واجلبـايـش وسيـد دخـيل والنـاصـريـة، وعمـومــا مشـاريع هـذا

البرنامج هي حاليا قيد االحالة ولم يتم البت بها بعد.

56 حياً سكنياً واكثر من 300
قرية غري مكهربة يف النارصية

بــشـكل أســـاسـي علـــى العـــوائل
الــتــي تـــــرتـــــاد كـــــورنــيـــــش نهـــــر
الفـرات خـصـوصــا بعــد انتهـاء
فـصل الــشـتـــاء وحلــول فـصلـي
الــــــــربـــيـع والــــصـــيـف حـــيـــث ان
اغلـب العـــوائل تـتـــوجه عـصــرا
الى هـنا ليقضوا اوقاتاً جميلة
وعــنــــــد حلـــــول وقـــت العــــشـــــاء
يـــطلـبــــون مـنـــــا ان جنهـــــز لهـم

الطعام.
الـشيء االفت لـالنتبـاه ان هـذه
الــــســنــــــة تخــتـلف كــثــيـــــرا عــن
سابقاتهـا فمعدل عدد العوائل
هذه الـسنة كـبير جـدا حتى ان
هـنـــاك مـطـــاعـم يف آخـــر شـــارع
الكــورنيـش كــان رزقهــا محـدود
يف االعــوام الــســـابقــة امــا االن
فـحتـى آخـر مـطـعم يف الـشـارع
يعمل بـصورة مـستـمرة وبـزخم

شديد،
امــــا حـــسـن نــــاصــــر )صــــاحـب
كشك لبيع الـعصير الطبيعي(
فقـد قال: ألول مـرة ومنـذ عدة
سـنني يـشهـد كــورنيـش الكـوفـة
هــذا االقـبـــال الكـبـيــر مـن قـبل
العوائل واملـواطنني، حتى إنني
أبـيع يف اليوم الـواحد أكـثر من
خـمــس مـئــة قــدح عـصـيــر، وال
نعــــرف بــــالــضـبــط سـبـب هــــذا
اإلقـبال املـتزايـد ولكـني اعتـقد
ان كثـرة الضغط الـتي تتعرض
له العـوائل مـن خالل االعمـال
اليـومية املتعبـة واخبار الوضع
األمني املتـردي يف البلـد وسوء
اخلــــــدمــــــات جـعلــت مــن هــــــذه
الـعــــــــوائـل تـفــكــــــــر يف طــــــــريـق
يبعـدهم ولـو لـوقت محـدد عن

كل تلك املتاعب والهموم.
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والتـهجيـر والـدمـار قـد اخـذت
منـا مأخـذا كبيـراً حتـى صارت
كل احـاديـثنـا ونقـاشـاتنـا حـول
الـتفـجيــرات والقـتل واخلـطف
ـــــــــــشــــكــــــيــل احلــــكـــــــــــــــومـــــــــــــــة وت
واالنـتخــابــات وكــأنـنــا الــشعـب
الــــوحـيــــد يف العــــالـم الــــذي ال
يعـطـــى وقـتـــا لـنفــسه لـــراحـته
واسـتمتـاعه بـاحليـاة اجلميـلة،
ولكـنـنـــا عـنـــدمــــا وصلـنـــا الـــى
الكــورنيـش تفـاجـأنـا مـن كثـرة
العوائل املـوجودة هنـا فلم نكن
نتـوقع ان هذه االعـداد الكبيرة
من اهـــالي الـنجف مــوجــودون
هنـا حتـى انني بقـيت اكثـر من
ربع ســــاعـــــة ابحـث عـن مـكــــان
ــــــــارتـــي فــــــــارغ ألركـــن فـــيـه ســـي
بــــصعــــــوبــــــة بــــــالغــــــة وبعــــــد ان
خــــــرجــت إحــــــدى الـــــســيــــــارات
استطعـت ان اركنها، املكـان هنا
جـمـيل جـــدا واجلــــو رائع وقـــد
فـــــــرح اطـفـــــــالــي كــثــيـــــــرا وهــم
يـلعـبــــون مـع اطفـــــال العـــــوائل
الــتــي جتلـــس بـــــالقـــــرب مــنـــــا،
ولكن يبقـى املكـان بحاجـة الى
بعــض املـــرافـق املهـمـــة كـمـــرآب

للسيارات وماله لالطفال.
امـا اصحـاب املطـاعم واملقـاهي
والكــازينهـات ومحـال واكـشـاك
بـيـع العــصــــائــــر واملـــشــــروبــــات
الغازية فيـشعرون بفرحتني يف
آن واحــــــد، الفــــــرحــــــة االولــــــى:
قـضــاؤهـم هكـــذا ليـــال جمـيلــة
والفـرحــة الثــانيـة زيــادة رزقهم
ونسبـة ارباحهم بـشكل كبير يف

هذه االيام.
عـبـــد احلــسـني علـي )صـــاحـب
مــطعـم( قــــال: يعـتـمــــد رزقـنــــا
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مـثـل هكــذا امــاكـن علـــى االقل
هـي تنسـينا هـمومنـا ومتاعـبنا
ووضع العـــراق اجلــــريح بعـض

الشيء .
امــــا املــــواطـن نــــزار اكــــرم فقــــد
قــــــــــــــال: نــحــــــن شــعــــــب يــحــــــب
احلياة.. يحب السعادة.. يحب
اخلـيــر، ومــا جـــرى 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
ـــــــــرة ـــــــــدب اداة امـــــــــا اجلـهـــــــــة امل
واخملـــطـــطــــــة لهـــــذه االعــمـــــال
الـوحـشيـة هي جهـات خـارجيـة
ــــــــــــد خــــــــــــراب الـعــــــــــــراق ــــــــــــري ت
والعــــراقـيـني، لــــذلـك جتــــد ان
العـوائل العـراقيـة مـا ان تـسنح
لهـا فـرصــة لتـرفـه عن نفـسهـا
ومــــا ان جتــــد املـكــــان املـنــــاسـب
حـــتـــــــى يـهـــبّـــــــوا عـلـــــــى الـفـــــــور
ليـستـمتعـوا بلـحظـات جـميلـة
متـتــــزج فــيهــــا الــضحـكــــات مع
دخـــــــان االركـــيلـــــــة والــكلــمـــــــات
اجلـمـيلـــة مع عـصـيـــر الفـــواكه
الـطـبـيعـي، ومـــا تـــراه مـن زخـم
عــــائلـي كـبـيـــر مـتـــواجــــد علـــى
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
عـــــــــــــائـلـــــتـــــي عـلـــــيّ ان اقـــــــــــــوم
بــاصطحــابهم إلـى هنــا وافقت
خـــــصـــــــــوصـــــــــا وان االعــــمـــــــــال
االرهــابيـة وعـمليــات التـفجيـر
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مكـان جميل حيث نشـاهد ماء
النـهر وهو يجـري بهدوء ونرى
النخـيل حتيـط به كـأنهـا سـور
حلـمـــايـته وحـمـــايـــة مـــرتـــاديه
وهذا يـبعث يف نفوسنـا الراحة
واالطـمئنـان خصـوصـا بعـد ان
كنــا قــد قـضـينــا يــومــا مـليـئال

مبتاعب ومصاعب احلياة.
املواطن فارس كرمي قال: نحن
نـتـــوجه الــى هـــذا املكـــان لعــدة
اسبــاب اولهــا انه مكـان جـميل
ولـطيف وثــانيـا ان الكـثيــر من
وســائل الــراحـــة متــوفـــرة هنــا،
فـمـن يـــرغـب بـتـنـــاول الــطعـــام
يجـد الكثيـر من املطـاعم التي
تقــــدم اصـنــــافــــاً مــتعــــددة مـن
املـأكــوالت، ومن يـرد ان يـشـرب
الـعصـائـر واملـشـروبـات الغـازيـة
والــشـــاي فهـي مـتـــوفـــرة ايـضـــا
وحتــى من يـرد شــرب االركيلـة
فهي متوفـرة كذلك، بـاختصار
ان كل شـيء حتـتـــاجه العـــوائل
مـتـــوفـــر، امـــا الــسـبـب الـثـــالـث
واالهم هـو عـدم وجـود البـديل
فــمحـــافــظـــة الـنـجف وقــضـــاء
الكــوفـــة يفـتقــران الــى امــاكـن
سيـــاحيــة وكـــازينــوهــات ومــدن
العـاب وترفيـه ما عدا كـورنيش
نهـر الفـرات يف الكـوفــة، ونحن
نــتــــــوجه مــن خـالل صحــيفـــــة
)املـــدى( الغــراء الـــى محــافـظ
الـنـجف وجلـنــــة االعـمــــار وكل
املـــســــؤولــني والقــــائـمــني علــــى
السيـاحة يف هـذه احملافـظة ان
يـــوفـــروا لـنـــا امـــاكـن للـتـــرفـيه
ســــــواء للــــشــبـــــاب او لـلعــــــوائل
ونـحـــــن يف هــــــــــــذا الـــــــظــــــــــــرف
الـعصـيب بـامـس احلـاجـة الـى
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ــــــــــــــار املــفــخــخــــــــــــــات مـــــن اخـــــب
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
وكـــــأنه يـــــدفع ضـــــرائــب جنـــــاح
وفــــــشـل تـلــك اجلـهــــــــات ولــكـــن
ألجل مـــن يقــــــــدم العــــــــراق كل
تلـك القــرابـني؟ حقـيقــة نحـن
ال نعلـم .لــــذلك جتــــد الكـثـيـــر
مــن العــــوائـل وألجل االبــتعــــاد
عـن تـلك االجـــواء املـــشحـــونـــة
تــــــتــجــه صــــــــــــــوب االمــــــــــــــاكــــــن
الـسيـاحيـة والتـرفيهيـة، ونحن
يف محــافـظــة الـنجف اعـتــدنــا
علــــــى الــتــنـــــــزه علــــــى شــــــاطــئ
الفــرات يف الكــوفــة هــذا املكــان
اجلــمـــيل املـفعــم بـــــاحلــيـــــويـــــة
والــنـــــشـــــــاط ورائحـــــــة العــــــراق

احلبيب.
فــيــمـــــا اكـــــد املـــــواطــن فــــــاضل
حــسـني ان العــــوائل الـنـجفـيـــة
اعـتـــادت علــى قـصــد كــورنـيــش
نهــر الفــرات يف الكــوفــة، حـيث
قـــــال: لقـــــد اعــتـــــادت العـــــوائل
الـنـجفـيــــة علـــى الـتــــوجه الـــى
شـاطئ الفـرات يف الكـوفة مـنذ
ســـنـــني ولــكـــن مــــــــا حـــــصـل يف
العــراق يف االونـــة االخيـــرة من
اعـمــــال ارهــــابـيــــة وتخــــريـبـيــــة
ـــــــــر مــــن تـلــك جـعـلــــت الــكــــثــــي
العـوائـل يشعـرون بـاخلـوف من
التوجه الى هنا،ولكن االوضاع
االمـنية الهـادئة الـتي تشهـدها
مــدينـة الـنجف جعلـتنـا نعـاود
قـصـــد كـــورنـيـــش الكـــوفـــة فهـــو
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بغداد / املدى 
اعلن وزيـر التخـطيط والـتعاون
االمنــائي الــدكتـور بــرهم صـالح
نـتــــائج املـــسح املـيـــدانـي حلـــالـــة
األمن الغـذائـي والفئـات الهـشـة
يف العــراق، الـــذي نفـــذه اجلهــاز
املـركـزي لالحصـاء وتكنـولـوجيـا
املعلـومـات بــالتعــاون مع بــرامج
االغـــذيـــة العـــاملـي " "WFPوشـمل
"22050" أســــرة "143" الف فــــرد،
اخـتـيــــرت عـــشــــوائـيــــاً مـن )98(
قضـاء من سـت عشـرة محافـظة
بـاستثناء اربـيل ودهوك / اقليم

كردستان. 
واوضح الــوزيـــر ان نتــائج املــسح
اظهـرت ان مـا يـزيـد علـى اربعـة
مـاليني نــسمــة يــشكلــون %15.4
مـــن مجــتـــمع املـــــسح هــم غــيــــــر
آمــنــني غـــــذائــيـــــاً، وهــم بـــــأمــــس
احلـــــاجـــــة الــــــى مخــتـلف انـــــواع
املــســـاعـــدات االنــســـانـيـــة مبـــا يف
ذلك مـــدهـم بـــاملــــواد الغـــذائـيـــة
علـى الـرغـم من تـسـلمـهم املـواد
الـتمـويـنيـة، مـشيـراً الـى ان هـذا
املــؤشــر يعكـس زيــادة عن نــسبــة
الــــذيـن صــنفــــوا ضـمـن الـفقــــر
الـــــشــــــديــــــد يف مـــــسح احلــــــالــــــة
الـتغــذويــة الــذي نفــذه بــرنــامج
االغــــــــذيــــــــة الـعــــــــاملـــي واجلـهــــــــاز
املـــركـــزي لالحـصـــاء يف الفــصل
االخــيــــــر مــن عــــــام 2003، كــمــــــا
يـــــؤشـــــر املــــسح احلـــــالــي ان 8.3

وزير التخطيط و التعاون االمنائي يعلن نتائج مسح األمن الغذائي

اكثـر من اربعة ماليني مـواطن غري آمنني غـذائياً
سكــان احلـضــر والنـصف االخــر
من سكـان الريـف وعدد سـكانـها
4.9 ملـيــون نــسـمــة يـــواجه %16
مــنهـم حـــالـــة الـفقـــر الــشـــديـــد
وتقـدر نـسبـة الـذين يعـانـون من
عدم األمن الغـذائي 8%، وضمت
الفـئــة ثـمــانـيـــة وثالثـني قـضــاء
غــالبـيتهـم يعيـشــون يف املنـاطق
ـــــــــــــــة يف بــغـــــــــــــــداد احلـــــــــضـــــــــــــــري
والسليمانية ويبلغ عدد سكانها
12.3 ملـيـــون نــسـمـــة مــنهـم %7
يعـيــشــــون يف فقـــر شـــديـــد و %5

يعدون غير آمنني غذائياً. 
واكــد الــوزيــر ان من الــواضح ان
PDS نظام تـوزيع املواد الغـذائية
ال يــــزال هــــو املــــؤشــــر الــــرئـيـــس
للـــداللــــة علـــى اسـتقـــرار األمـن
الغـــــذائـــي يف العـــــراق اذ ان %15
من العـراقيـني يعيـشـون يف فقـر
مـدفع وما ينـفقه الفرد الـواحد
مــنهـم يــــومـيــــا يـقل عـن نـــصف
دوالر امـــــــريـكـــي، يف حـــني تـــبـلـغ
قـيـمـــة املــــواد الغـــذائـيـــة لـــشهـــر
تـنفـيــذا ملــسح متــوز 2005، )15(
دوالراً امـــريكـيــا وهـي تــزيــد عـن
قـيـمـــة تـلك املـــواد عـنـــد تـنفـيـــذ
املسح الـسابـق عام 2003 بـنسـبة
300% لـهـــــــــذات فـــــــــان احلـــــصـــــــــة
الـتـمــــويـنـيـــــة للـنــــاس الـفقــــراء
ولغـيــر اآلمـنـني غــذائـيــاً تــشـكل
والـى حـد كبيـر املصـدر الـرئـيس

للمواد الغذائية. 
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مـليـون نــسمـة آخــرين يــشكلـون
8.31% مـــــن مـجـــــتـــــمـع املــــــــــسـح
سيضافون الـى مجموعة الناس
غـيــــر اآلمـنـني غــــذائـيــــاً اذا مــــا
حـــــــرمـــــــوا مــن مـــــــواد احلــــصـــــــة
الـتمـويـنيـة لــذلك فــأن 47% من
اجملـتــمع سـيــــواجهـــون مــشــــاكل
حقـيقيــة يف أمنـهم الغــذائي اذا
مــــــــا قــــطـعـــت مــــــــواد احلــــصــــــــة

التموينية. 
واضــاف انه مت تــوزيع االقــضيــة
الـتـي شـمـلهــــا املــــسح الـــــى اربع
فئـات او مجــاميـع طبقـاً حلـالـة
األمـن الغـــذائـي، الفـئـــة االولـــى
تضـم عشـرة اقـضيــة ويبلغ عـدد
سكـانهــا 1.9 مليـون نـسمـة يعـد
41% مـنهـم غـيــر آمـنـني غــذائـيــاً
كــمـــــــا ان 62% مــن سـكـــــــان تـلـك
االقـضيــة يعيـشــون بحـالــة فقـر
وتـــــرتـفع فــيهــم معـــــدالت ســـــوء
التغذية اما الفـئة الثانية فانها
تــضـم تـــسعـــة وعــشـــرون قــضـــاء
يـبـلغ عــــدد سـكـــــانهـــــا 6 ماليـني
نــسمــة ويـســـود الفقــر الـشــديــد
وعـــــدم االمــن الغـــــذائـي بـيــنهـم
ويقـدر عدد سكان تلك االقضية
الذين يعدون غير آمنني غذائياً
2.2 مـليـون نــسمــة مع معـدالت
عـــاليـــة النتـشــار ســوء الـتغــذيــة
بني االطفـال بعـمر 6-59 شـهراً،
وتــضــم الفـئـــة الـثـــالـثـــة واحـــداً
وعــشـــريـن قـضـــاء، نــصفهـم مـن

محـــــاولـــــة ملــنـع ارتفـــــاع اسعـــــار
الثلج. 

كمـا أوضح املهندس لـؤي كاظم
مـــــديـــــر بـيـئـــــة الـــــديـــــوانـيـــــة أن
"املــديــريــة بــالـتعــاون مع دائــرة
الــصحـــة أعـــدت فـــرقـــا خـــاصـــة
ملـــــراقــبـــــة عــمـل معـــــامل الــثـلج
وتـقيـيم مــدى صالحهــا للعـمل
حـيـث إن صـيـف العـــام املـــاضـي
شهد توجـيه عدد من االنذارات
الصحـاب املعـامـل نتيجـة لعـدم
صـالح مــكــــــــائـــنـهـــم لـلـعـــمـل او
السـتخـــدامهـم مـيـــاهـــاً ملـــوثـــة

لصنع الثلج."
غيـر أنه قال "هـذه االنذارات لم
تـسفــر عـن غلق أي مـن معــامل

الثلج."
وفـــى رد فعل علــى مــا تـــردد عن
ــــــرفـع اســـتـغـاللـهـــم االوضــــــاع ل
أسعـــــار الــثـلج، قـــــال عـــــدد مــن
أصحـــاب املعـــامل فــضلــوا عــدم
ذكـر اسمـائهم: إن االسعـار التي
نـبيع بهـا الـثلج تعـتبـر قيـاسيـة
ـــــــة مـع احملـــــــافـــــظـــــــات مـقـــــــارن

اجملاورة.
ولـم يـــــوضح هـــــؤالء تفـــــاصــيل
حـــــول معـــــدالت تلــك األسعـــــار
وأســبـــــاب تــــسجــيـلهـــــا أرقـــــامـــــاً
قيـاسيـة، غيـر أنهم شـددوا على
أن صــنـــــاعـــــة الــثـلج مـــــرتـفعـــــة

التكاليف.
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ووصـل سـعـــــــــر قـــــــــالــــب الــــثـلـج
الواحـد إلى ثـمانيـة آالف دينار
ـــــام احلـــــارة جــــــدا خالل يف األي

صيف العام املاضي.
ومن جـانبهـا، أوضحت الـسيـدة
جنيحـة حميد )ربة منزل( أنها
تـضـطــــر للحـضـــور الـــى بـــوابـــة
معـمل إنتـاج قـوالب الـثلج منـذ
الـصبــاح البـاكـر لـتحـصل علـى
قــالـب ثلج بــسعــر اجلـملــة الن
بــــاعــــة الــتجــــزئــــة يــضــــاعفــــون

االسعار."
ــــــــد ــــــــدة حـــمـــي ــــــســـي ــــــــدت ال وأب
ـــــد مــن إمـــتعــــــاضهـــــا الـــــشـــــدي
"االنقــطــــاع املـــسـتـمـــــر للـتـيــــار
الكهـربائـي الذي يـسبب معـاناة
ومـصـــاريف إضـــافـيــــة للعـــائلـــة

العراقية." 
أمــا الــشـيخ غــامن دهــش عـضــو
مجلــس محــافـظــة الــديـــوانيــة
فقـــال إن "اجمللــس أعـــد دراســـة
تقضي بتـزويد أصحـاب معامل
الثلج مبـادة الكـاز )اجلــازولني(
بصـورة دورية مـستمـرة بالـسعر
الـرسـمي مقــابل تعهـدهم بـبيع
الـثـلج بـــسعــــر يحــــدده اجمللــس

طوال فصل الصيف."
وأوضـح أن اجمللـــــس قــــــرر مـــنع
إخراج هـذه املادة مـن احملافـظة
للـمحافظات االخرى لتوفيرها
ـــــــة فـقــــط يف لـالســـــــواق احملـلـــي
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