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بعد ان اتلفت اآلفات الزراعية بساتيننا

هل يتحول العراق من مصدر رئيس للتمور اىل مستورد هلا؟
كربالء  /عبد الناصر الدليمي

على الرغم من اعالن اجلهات املعنية
يف وزارة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وم ـ ـ ــن خــالل
(اقـت ـص ــادي ــة امل ــدى) ح ـص ــراً ،ان م ــا
حـققــته يف اطـ ــار مـك ـ ــافحـ ــة حـ ـشـ ــرة
الــدوبــاس وامــراض الـنخـيل االخــرى
قـد ارتقـى الـى نـسبــة مئـة بــاملئــة من
النجـاح ،فان اصـواتاً من مـواقع عدة،
ومـنهـ ــا مح ــاف ـظ ــة كـ ــربالء ت ــؤك ــد ان
اخلطــر يف بسـاتـينهـا قـد بلغ مـبتغـاه
حني حتـولت اجـود متـور كـربالء ،الـى
عـلف لـلح ـي ـ ــوانـ ـ ــات ،بل ان االخ ـي ـ ــرة
ب ـ ــاتــت ت ـ ــرفــض االق ـب ـ ــال علــيه حــني
انتقلت حاالت مرضية اليها.
يف هـذه اجلـولــة امليــدانيــة بني املالك
وامل ـ ــزارعـني يف بـ ـس ـ ــاتـني ك ـ ــربالء م ـ ــا
يحـملـن ــا ان ن ــدع ــو املعـنـيـني يف وزارة
الزراعة ملراجعة تصريحاتهم والعودة
الـ ــى الـنـتـ ــائـج احلقــيقـيـ ــة حلــمالت
املكافحة ومصداقية تأثيرها..
فـمــا قـيـمــة االحـتفــال بـيــوم الـنخلــة
ب ــرع ــاي ــة وزارة ال ــزراع ــة يف ب ـس ــاتـني
احلــسيـنيـة يف كــربالء اذا كـانـت اعني
احلـاضـريـن من املـسـؤولـني ال تبـصـر
م ـ ـ ـ ــا يـفـعـلـه (ال ـ ـ ـ ــدوب ـ ـ ـ ــاس) بـ ـنـفـ ـ ــس
البسـاتني التـي اقامـوا حفلهم فـيها؟
وهل تـوجـد يف مــؤسسـات الـدولـة ذات
العالقـة احـصــائيـات دقـيقــة أو حتـى
تقـريـبيـة لنـسبـة الهالكـات يف اشجـار
النخيل واحلـمضيـات يف معظـم قرى
العراق الزراعية؟!

سنمر على االحزان

الـطـبـيـب الـبـيـطــري محـمــد خـضـيــر
الغـامني احـد املـزارعني املـتميـزين يف
محــافـظــة ك ــربالء يقــول :مـنــذ ربـيع
2003م لم يقم الطـيران الزراعي باية
عــملـيـ ــة لـ ــرش املـبـيـ ــدات ومـكـ ــافحـ ــة
اآلفـات الـزراعيـة علـى عمـوم بـسـاتني
احملافـظة ،مع ان املبـيدات متـوفرة يف
دائـرة زراعـة احملــافظـة ،اال ان عـمليـة
استخـدام الطـائـرات متـوقفـة بحجـة
الـتــوتــر االمـنـي يف املـنــطقــة وح ـسـب
معلــومــاتـنــا (املـت ــواضعــة) ف ــان واقع
االمن يف محـافـظتنـا يـشيـر الـى انهـا
االك ـث ـ ــر اســتق ـ ــراراً مــن س ـ ــواه ـ ــا ،وال
نعــرف مــا هــو الــدافع احلـقيـقي وراء
اهـمال بـساتـني منتجـة ومثـمرة تـأتي

باملـرتبة الثـانية يف عـموم القطـر بعد
ب ـس ــاتـني اب ــو اخلـصـيـب يف الـبـص ــرة،
ففـي الفـت ــرة ال ـس ــابق ــة أي قـبل ع ــام
 2003م ك ـ ــانــت ال ـ ــدول ـ ــة ت ـ ـســتح ــصل
مبــالغ معقـولــة من املــزارعني الجنـاز
عـملـي ــة رش املـبـيـ ــدات ،ونحـن الـي ــوم
م ـسـتع ــدون كـم ــا كـن ــا دائـمـ ـاً لـتحـمل
جـ ـ ــزء مــن نـفقـ ـ ــات ه ـ ـ ــذه الع ــمل ـيـ ـ ــة
للحفــاظ علــى بـســاتيـننــا ومــزارعنــا
وارزاقنـا وكــذلك احلفــاظ علـى ثـروة
وطـنيــة تعــد ركنـاً اســاسي ـاً من اركـان
االقتـصــاد الــوطـني وكــذلـك لت ــوفيــر
ال ـ ـت ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــور والـفـ ـ ـ ـ ـ ــواكـه واخل ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــر
لـل ـم ـ ـ ــواط ـنــني ،وجت ـنــب خـلـق ازم ـ ـ ــة
جـديـدة تـرهق كـاهل املــواطن اضـافـة
الى مـا يعانـيه يوميـاً من مشكالت ال
ح ـصـ ــر له ــا ،فـلقـمـ ــة العـيــش ام ــر ال
ميـكن الـتعــامل معـه بتــراخ أو اهمـال
أو الم ـب ـ ــاالة ،وم ـ ـس ـ ــأل ـ ــة املـكـ ـ ــافح ـ ــة
املــوضـعي ــة لكل بــستــان ولـكل شجــرة
من قـبل املـزارعـني انفـسهـم ومن دون
االعـتـم ــاد علــى الـطــائــرات ام مـكلف
لـلـغـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ــة ،ومـعـ ـ ـظ ــم الـفـالح ــني ال
يجـيدون التعـامل مع املبيـدات بشكل
علـمـي ،اضــافــة الــى اجلهــد اجلهـيــد
الــذي سـيـبــذل يف املــزرعــة الــواحــدة،
ن ــاهــيك عـن ان العـملـي ــة ل ــو اجن ــزت
علـ ـ ــى امت وجه فـ ـ ــانه ـ ــا س ـتـكـ ـ ــون بال
ج ـ ــدوى الن العـ ــدوى سـتـنـتـقل مـ ــرة
أخـ ـ ـ ــرى م ــن الـ ـب ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات ــني اجملـ ـ ـ ــاورة،
وبـب ـســاط ــة ال ميكـن احـتــواء االوبـئــة
والـسيطرة عليها اال عن طريق واحد
وهــو الــطيــران ال ــزراعي ،وب ــاملن ــاسبــة
فـان (الدوبـاس) ليس اآلفـة الزراعـية
الــوحيــدة التـي نعــاني مـنهـا ،فـهنـاك
الـديدان الثعبـانية وفطـريات اجلذور
والبياض الدقيـقي والذبابة البيضاء
وم ـ ــرض ال ـبـقع ال ـ ـسـ ـ ــود والع ـن ـ ــاكــب
ومعظم هذه اآلفات ال تضر بالنخيل
فقــط وامنـ ــا احلـم ـضـيـ ــات والـ ــرمـ ــان
واملشمش واخلضـر كذلك .ويسترسل
الـطبـيب الـبيـطـري مـحمــد الغــامني
ليقـول :ذات مـرة زار بـســاتيـننـا فـريق
مكـافحـة آفــات زراعيـة مـن املنـظمـات
االنسـانيـة وكـان احـد اعضـاء الفـريق
عـربيـاً لبنـانيـاً وقـد ذهل عنـدمـا علم

ان مـنتـوج شجــرة البـرتقـال الـواحـدة
قـد تـدنــى ليـصل الــى اقل مـن ثالثـة
كغم وقــال لهم بـان شجــرة البـرتقـال
يف بـســاتني لـبنـان اذا تـدنــى انتـاجهـا
عـن  100كغـم تقـطع ف ــوراً وبال تــردد،
فمــا بــالك بــاشجــارنــا الـتي تـيبــست
واصــبحـت ال تــصلـح لغـي ــر احل ـطـب،
فــبعـ ــد ان كـنـت اجـنـي ب ـ ــرتقـ ــاالً مـن
بـستـاني يف االعـوام الـسـابقـة بحـدود
عـ ـشـ ــرة اطـنـ ــان ،لـم اجـن يف املـ ــوسـم
االخير سوى بضعة كيلوات.
املـ ـ ــزارع واثـق عالوي كـ ـ ــاظ ــم يقـ ـ ــول:
لـ ــديـنـ ــا بـ ـسـتـ ــان نخــيل مبـ ـسـ ــاحـ ــة 8
دومنـ ـ ــات ك ـنـ ـ ــا جن ـنــي م ــنه متـ ـ ــوراً يف
االعــوام الـســابق ــة  20طنـ ـاً من اجــود
أنـ ـ ــواع ال ـت ـمـ ـ ــور ،امـ ـ ــا االن وبـ ـ ـس ـبــب
الـدوبـاس فلـم جنن سـوى طن واحـد،
وم ـ ــا تــبق ـ ــى ال ي ــصلـح لالســتخ ـ ــدام
ال ـب ـ ـش ـ ــري ،وامن ـ ــا ي ـ ـســتخـ ـ ــدم لعـلف
احليــوان ــات ،وحتــى هــذا االسـتخــدام
س ـبــب اص ـ ـ ــاب ـ ـ ــات م ـ ـ ــؤذي ـ ـ ــة ك ـث ـي ـ ـ ــرة
للـحيــوانــات ،واالم ــر ال يتــوقـف عنــد
انخـفاض االنـتاجـية وامنـا يصـل الى
م ـ ــوت الــنخــيل بـ ـسـبـب ط ـ ــول فـت ـ ــرة
االصــاب ــة وهنــاك هالك ــات بنــسبــة ال
تقل عـن  %5وهـي ق ــابل ــة لل ــزي ــادة يف
ح ــال ــة ع ــدم مع ــاجل ــة األسـب ــاب ،ام ــا
انت ــاجي ــة احلمــضيــات يف مـســاحــة 3
دومنـات فقـد انخفـضت مـن  4اطنـان
يف السنـوات السـابقة الـى اقل من 50
كغـم ،ول ـ ــو جــمعـت تـك ـ ــالــيف تـلقــيح
النـخيـل والتــركيــس وتنـظـيف وجـني
ال ـث ـمـ ـ ــار واج ـ ـ ــور الع ــمل وال ــتع ـب ـئـ ـ ــة
باالكـياس فـان ريع البـستـان السـنوي
بحــدود  30الـف دينــار فقـط ،هــذا اذا
اسق ـطـنـ ــا تك ــالــيف مــضخ ــات املـي ــاه
واالسـ ـمـ ـ ـ ــدة واحلـ ـ ـ ــراثـ ـ ـ ــة ،عـلـ ـم ـ ـ ـ ـاً ان
احلـشــائـش واالدغــال يـتم الـتخلـص
منهـا باستخـدامها عـلفاً للحيـوانات،
ام ــا م ـس ــال ــة الـن ــدوات يف مح ــافـظ ــة
كــربالء فقــد عقــد الكـثيــر مـنهــا ومت
رفع االص ــوات ال ــى اجله ــات املعـنـي ــة،
وق ـ ــد ب ـ ــذل امل ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون يف مـجلـ ــس
احملافـظة أو مديـرية الزراعـة قصارى
جهـودهم لدراسة هـذه املشكالت بغية
مـع ـ ـ ــاجلـ ـتـه ـ ـ ــا ون ـ ـ ــاش ـ ـ ــدوا (الـق ـ ـ ــوات

*(الدوباس) يحيل
اجود أنواع التمور
العراقية الى اعالف
مهندس زراعي
*استشاري:
االضرار جسيمة
واحلفاظ على االمن
الغذائي مهمة
وطنية

االمـيـ ــركـيـ ــة) الســتخـ ــدام ال ـطـيـ ــران
ال ــزراعي ف ــاعتــذر ب ــان عمـليــة الــرش
بــالـطيــران قــد متـت يف منــاطـق اكثــر
سخـونة كمحـافظة ديـالى والعـاصمة
بغداد ،اضافة الى ان امللف االمني يف
مح ــاف ـظ ــة كـ ــربالء وكـم ــا ه ــو مـعلـن
ومعــروف قــد مت تـسلـيمـه ومنــذ عــدة
اشهـر الـى القـوات العــراقيـة ،وبـذلك
تصـبح قضيـة املشكلـة االمنيـة مجرد
حجة واهية ال أكثر.

ناظر زراعي ..فدائي!!

اكـ ــد لـن ـ ــا العـ ــديـ ــد مـن املـ ــزارعـني ان
الـنـ ــاظـ ــر الـ ــزراعــي يف شعـبـ ــة زراعـ ــة
احل ـ ـس ـي ـن ـي ـ ــة (ح ـ ـســني علــي ح ـ ـســني
الغـامني) قـد تطـوع للصعـود بطـائرة

اجور النقل تستنزف دخول املواطن

اجلزائر توقع مع كندا اتفاقا لتسديد الديون

تقرير /كاظم موسى
ظـ ـ ــاه ـ ـ ــرة ارتف ـ ـ ــاع االسعـ ـ ــار
شـ ـمـل ــت مـجـ ـمـل مـفـ ـ ـ ــاصـل
احليـاة يف العـراق بضـمنهـا،
أجور النقل ،التـي تضاعفت
ومـ ـ ـ ــازال ــت تـ ـنـحـ ـ ـ ــو صـ ـ ـ ــوب
االرتــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ،إذ ان ازمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
احمل ــروق ــات ك ــانـت وم ــازالـت
الذريـعة االولـى التي يـتذرع
بها اصحاب مـركبات النقل،
ل ـ ـ ــرفـع اج ـ ـ ــور ال ـنـقـل ،ال ـ ـ ــى
جــانـب ذرائع أخــرى وبــشكل
ب ــات يـضـيف اعـب ــاء م ــالـي ــة
ثقــيلـ ــة ،تـن ـ ــوء بهـ ــا ك ـ ــواهل
املـ ـ ـ ــواطـ ـن ــني ب ـ ـ ـش ـكـل عـ ـ ـ ــام،
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريــحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـفــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء
والـعـ ـ ـ ـ ــاطـلـ ــني عـ ــن الـع ـ ـمـل
بـ ـ ـ ـش ـكـل خ ـ ـ ـ ــاص ،ك ـ ـ ـ ــونـه ــم
ال ـ ـ ـشـ ـ ـ ــريـحـ ـ ـ ــة ال ـكـ ـبـ ـ ـ ــرى يف
اجملتمع.
سـاهم يف هـذه احلـال غيـاب
الـدور الـتنـظيـمي والـرقــابي
لـهـ ـيـ ـئـ ـ ـ ــة الـ ـنـقـل اخلـ ـ ـ ــاص،
واضـمحالل قـطــاعي الـنقل
احل ـك ـ ـ ـ ــوم ــي والـ ـتـع ـ ـ ـ ــاون ــي،
اللذين كانا يسهمان بتوازن
اجــور الـنقـل عبــر الـتنــافـس
مع قطاع النقل اخلاص.
املــواطـن عـبــد اجلـبــار عـبــد
اهلل شـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران ،م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوظــف
مــتق ـ ــاعـ ـ ــد يق ـ ــول :ارتـفعــت
اجور الـنقل بشكل كبير بات
يـ ـ ـ ـ ـ ــرهـق كـ ـ ـ ـ ـ ــاهـلـ ــي جـ ـ ـ ـ ـ ــراء
استخدام اوالدي يف تنقلهم
مـن وال ــى كلـي ــاتهـم بــاصــات
الـنـقل العــام ،فـبعــدمــا كــان
االجـ ـ ـ ـ ــر املـعـ ـ ـ ـ ــروف لـل ـ ـنـقـل
بـ ــواس ـطـ ــة بـ ــاصـ ــات (تـ ــاتـ ــا)
( )100ديـن ــار امـ ـس ــى ()250
دي ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــاراً واجـ ـ ـ ـ ـ ــور ال ـ ـنـقـل
ب ـ ــواس ـط ـ ــة سـي ـ ــارات (كـي ـ ــا)
ارتـفع من ( )250الـى ()750
دي ـنـ ـ ــاراً ،الغلــب اخلـ ـط ـ ــوط

العـ ـ ــاملـ ـ ــة داخل م ـ ــدي ـن ـ ــة
بغداد.
ف ـ ـمـ ــن املـعـلـ ـ ـ ـ ــوم ان اغـلـ ــب
خـطــوط الـنقل الــداخـليــة
التــتج ــاوز اطـ ــواله ــا  10أو
 12كـم ،تقــطع ب ــاســتهالك
لـتـ ــريـن مـن الـبـنـ ــزيـن ،يف
فـترة زمنـية تتـراوح ما بني
 -50- 30دق ــيقـ ـ ــة واحلـ ـ ــال
يـنـ ــسحــب علـ ــى خ ـطـ ــوط
ال ـنـقل بــني احملـ ـ ــافـ ـظـ ـ ــات
التي تـأثـرت بـارتفـاع أجـور
الـنقل هي االخرى ،فـأجرة
الـنـقل ب ــواس ـط ــة ب ــاص ــات
تــاتــا سع ــة ( )40راكبـ ـاً بني
مــديـنتـي بغــداد وبعقــوبــة،
أرتـفـع ــت م ــن ( )300ال ـ ـ ـ ــى
( )1000دي ـن ـ ــار للـ ــشخــص
الـ ـ ــواحـ ـ ــد ،وهـ ـ ــذه االجـ ـ ــور

امل ـ ــرتـفع ـ ــة جتـعل ـن ـ ــا ن ـ ــدرك
حقــيق ــة االقـب ــال املـت ــزاي ــد
عل ــى امــته ــان هـ ــذه املهـن ــة،
والـ ـ ـ ــدلـ ـيـل ارتـفـ ـ ـ ــاع اعـ ـ ـ ــداد
سيـارات (كيـا) داخل مـدينـة
بـغ ـ ـ ـ ــداد ،ل ــم حتـقـقـه ه ـ ـ ـ ــذه
املهـن ــة مــن مك ــاسـب م ــادي ــة
جـيــدة ملـمـتهـنـيه ــا ،مقــارنــة
بـاملـهن االخــرى التـي تتــسم
بالركود.
ال ب ــأس بـ ــالعــمل ال ـشـ ــريف
ال ــذي يـنـط ــوي عل ــى ك ـسـب
مادي معـقول ومشروع ،لكن
الـنهم املـادي الـذي ال نهـايـة
لـه يـلـحـق اض ـ ـ ــراراً ك ـب ـي ـ ـ ــرة
بــاالخ ــرين ،ال ــذين ميـثلــون
ال ـ ـ ـشـ ـ ـ ــريـحـ ـ ـ ــة ال ـكـ ـبـ ـ ـ ــرى يف
اجملـتـمع ،والـتـي تعــانـي مـن
ضغـ ـ ـ ــوط ارتفـ ـ ـ ــاع االسع ـ ـ ــار

املـ ـ ـس ـت ـم ـ ـ ــر علـ ـ ــى حـ ـ ـسـ ـ ــاب
دخولهم البسيطة.
فمن غير املقبول تخصيص
 %20مـن الـ ــدخل ال ــشه ــري،
لل ـنـقل وإزاء هـ ـ ــذه احلـ ـ ــال،
البـ ـ ـ ـ ــد مـ ــن إعـ ـ ـ ـ ــادة الـع ـ ـمـل
بـ ـتـع ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ــة اج ـ ـ ـ ــور الـ ـنـقـل
ومــراقـبـتهــا ،بـشـكل يـضـمـن
عدم ابتزاز املواطنني وإعادة
احلـيــاة الــى شــركــات الـنقل
احلكــوميــة ،عبــر جتـهيــزهــا
بـ ـ ــال ـبـ ـ ــاصـ ـ ــات احلـ ـ ــدي ـثـ ـ ــة،
وتـ ـسـيـيـ ــرهـ ــا ،بـني األحـيـ ــاء
واألماكن العامة.
فمن ابـسط حقـوق املـواطن
(حق ال ـت ـنـقل الـ ـ ــرخ ـي ــص)
وهذا ما معمول به يف اغلب
دول الـعـ ـ ـ ــال ــم ،مبـ ـ ـ ــا فـ ـيـهـ ـ ـ ــا
املـتقــدمــة مـنهــا ،إذ بــامكــان

الـرش مع طـاقم الـطيـران لـيمـنحهم
الثقـة والطمـأنيـنة بـان املنـطقة آمـنة
ول ــن يـ ـتـع ـ ـ ــرض ـ ـ ــوا ألي اذى ك ـ ـ ــونـه ــم
يقـومون بعـمل مهني خلـدمة الـوطن
والبـســاتـني وحمــايــة ارزاق امل ــزارعني
وان ص ــدره قـبل ص ــدورهـم ودمه قـبل
دمهم اال ان جـميع احملـاوالت اجلـادة
واخمللصة لم تلق اذناً صاغية.
املهـن ــدس االسـت ـشـ ــاري سع ــد عـبـي ــد
اجلن ــابي عـض ــو مجلــس ادارة نقــابــة
املهنــدسني الـزراعـيني يقــول :حمـايـة
ال ـ ــزراع ـ ــة ال ـ ــوط ـن ـي ـ ــة واج ــب مه ـنــي
ووطـنـي واذهـب ال ـ ــى ابعـ ــد مـن ذلـك
ف ــاق ــول انه واجـب ش ــرعـي ولـنـت ــذك ــر
قـوله سبحانه وتعـالى يف محكم آيات

القــرآن الكـرمي( :الـذي اطـعمهـم من
ج ـ ــوع وآمــنهــم مــن خ ـ ــوف) ف ـ ــاالمــن
الغ ــذائي مـســألــة يف غــايــة اخلـطــورة
وغــايــة االهـميــة وال يجــوز بــاي حــال
مـن االحـ ــوال ان يـتـم الــتع ـ ــامل مـعه
بطريقـة الذرائع أو التـكاسل أو إلقاء
ال ــته ــم علـ ـ ــى هـ ـ ــذا الـ ـطـ ـ ــرف أو ذاك
للتخلـص أو التـملص مـن املسـؤوليـة
الـ ــوطـنـي ـ ــة واالخالقـيـ ــة يف حـمـ ــايـ ــة
الـبسـاتني واملـزارع واحلقول ،فـبعد ان
كـانـت عمـليـة رش مـبيــدات املكــافحـة
عن طــريق الـطيـران الــزراعي مــرتني
سنـويـاً واحـدة قـبل تفقيـس البيـوض
والثانية بعدها أي بواقع رشة ربيعية
واخـرى خريـفية ،اصـبح الواقـع ومنذ
أكثـر من ثالث سنـوات يف العديـد من
محــافظــات القطـر يـشيـر الـى تـوقف
كـ ــامل لهـ ــذه املك ــافح ــة ،االم ــر ال ــذي
يعرض الثـروة الزراعيـة الوطنـية الى
مخــاطــر كــارثيــة ال ميكـن احتــواؤهــا
بسهـولة ،فلـو علمنـا ان اعمـار اشجار
النخيل يف مـناطق كـربالء تتـراوح ما
بـني  90 -6سنــة ألدركنـا مــا معنـى ان
مت ــوت ه ــذه األشج ــار ،أي مبعـن ــى ان

نـفق ـ ــد مـع كل نـخل ـ ــة تـهلــك جه ـ ــداً
عـمـ ــره عـ ـشـ ــرات الـ ـسـنـ ــوات ونخـ ـسـ ــر
ثمـارهـا لعـشـرات الـسنـوات القـادمـة،
ن ــاهــيك عـن وج ــود م ـشـكالت أخ ــرى،
فــاحلـمـضـيــات الـتـي كــانـت قـبل عــدة
سنـوات تــأتي يف املــرتبــة الثــانيـة بعـد
الـتـم ــور مـن حـيـث اإلنـت ــاجـي ــة وك ــان
اع ـت ـم ـ ــاد امل ـ ــزارعــني ي ـ ــرتـك ـ ــز ب ـ ـشــكل
أس ــاســي عل ــى ه ــذيـن املـنـت ــوجـني يف
مع ـظـم الـب ـس ــاتـني ،ام ــا الـيـ ــوم فق ــد
اصبـحت بسـاتني الـبرتقـال والليـمون
احل ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ــض واحلـل ـ ـ ـ ـ ــو والـالل ـ ـن ـكـ ــي
والــسن ــدي وغيــرهــا مـن احلمــضيــات
اطالل ب ـس ــاتـني مـص ــدراً رئـي ـسـ ـاً مـن
مـص ــادر احلـطــب والفحـم ،ف ــاضـط ــر
الـفالحـ ــون الـ ــى قـلع ه ـ ــذه االشجـ ــار
امليتـة املتـيبسـة ،وغرس اشجـار أخرى
اكـثـ ــر نفع ـ ـاً عله ــا ت ــدر علـيهـم ربحـ ـاً
يغـطـي بعـض خـســائــرهـم ،فتــوجهــوا
لـزراعــة املشـمش واالجـاص والـرمـان،
وهـذه بدورهـا لن تسلـم من األمراض
واالوبـئـ ــة ك ـ ــالعـنـ ــاكــب والف ـطـ ــريـ ــات
اجلـذريـة وغيـرهـا ،وبـيت القـصيـد يف
هــذه القــضيــة هــو وج ــوب ان تتــولــى
احلـكـ ــومـ ــة اقـ ــامـ ــة حــمالت وطـنـيـ ــة
شـ ــاملـ ــة ملعـ ــاجل ــة اآلف ــات ال ــزراعـي ــة
واحلد من آثـارها ،وتقـدمي كل الدعم
املـمكـن للــزارعـني مـن أسـمــدة وبــذور
وبالسـتك (نــايل ــون) زراعيــة وت ــوفيــر
املكــائـن واملعــدات ال ــزراعي ــة لتـطــويــر
العمـلية اإلنتـاجية الـزراعية بـشقيها
الـ ـنـ ـبـ ـ ـ ــات ــي واحلـ ـيـ ـ ـ ــوان ــي واعـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــاد
األســالـيب الـعمـليــة احل ــديثــة وعــدم
تـرك االمور علـى عواهـنها فتـداعيات
هـ ـ ــذه االزمـ ـ ــة خـ ـطـ ـ ــرة ج ـ ـ ــداً النهـ ـ ــا
سـتـخلف لـن ــا خالل سـنــوات قـصـيــرة
جـي ـش ـاً مـن املــزارعـني الع ــاطلـني عـن
الـعمـل ممن ال ميـتلكـون ايــة مهـارات
مهنيـة أخرى تـؤهلهم للحصـول على
مـص ــدر آخ ــر كـب ــديـل معق ــول لل ــرزق
بعد ان يفقـدوا األمل يف توفيـر لقمة
عيـش كــرميــة لـعيــالـهم مـن استــزراع
اراضيـهم ،اضـافـة الـى حتــويل الـبلـد
من بـلد منتج الـى بلد مـستهلك مما
يلـحق بـ ـ ــالغ الـ ـضـ ـ ــرر بـ ـ ــاالق ـتـ ـصـ ـ ــاد
الوطني.

الـراكـب ان يتجـول يف بـاص
لنـدن ذي الطـابقني ،مـقابل
مبلغ مالي بسيط.
كذلك اعـادة االعتبار للنقل
الـ ـتـعـ ـ ـ ــاون ــي ،الـ ـ ـ ــذي لـه دور
يـلـعـ ـبـه يف عـ ـمـلـ ـي ـ ـ ــة ت ـ ـ ــوازن
االج ــور ،ل ـصـ ــالح خـلق ن ــوع
من التنافس يف اجور النقل
بــني القـ ـط ـ ــاع ـ ــات الــثالث ـ ــة
اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص واحل ــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ــي
وال ــتع ـ ـ ــاونــي ،ال ـ ـ ــى ج ـ ـ ــانــب
تـ ــشجــيع وع ـ ــدم ،ت ـ ــأس ـيـ ــس
شركات نـقل مساهمـة تأخذ
علــى ع ــاتقه ــا ،مهـمــة تـبـني
اقـ ــامـ ــة ن ـظ ـ ــام نقـل داخلـي
وخـ ــارجـي مـت ـطـ ــور ،يــتالءم
وم ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـط ـلـ ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـن ـقــل
املــستـقبـلي بـجمـيع انــواعه،
والـ ـ ــذي س ـي ـ ــشهـ ـ ــد تـ ـ ــزايـ ـ ــد
احلاجة له يف قابل االيام.
امـ ــا املـ ــواطـن هـ ــادي عـ ــداي
كـمـ ــر صـ ــاحـب سـيـ ــارة كـيـ ــا
فيقول:
ارتف ـ ــاع اسع ـ ــار احمل ـ ــروق ـ ــات
ب ـشـكل كـبـي ــر ،ادى الـ ــى رفع
أجـ ــور الـنـقل ،فـ ــسعـ ــر لـتـ ــر
الـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــاز ( )250دي ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــاراً يف
مح ـطـ ــات تعـبـئـ ــة الـ ــوقـ ــود،
لـكنـي اشتــريه مبـبلغ ()750
مـن ب ــاعـ ــة االرصفـ ــة ،وذلك
بسبب الـزحام الشـديد على
محـ ـط ـ ــات ال ــتع ـب ـئ ـ ــة ،إذ ان
الـ ــوقـ ــوف يف ال ـطـ ــابـ ــور قـ ــد
ي ـسـتغ ــرق الـنهـ ــار أو اغلـبه،
فـمتــى اعمل؟ لــذلك يعـزف
ع ـ ـ ــدد مــن امل ـ ـ ــواط ـنــني عــن
استـعمــال سيـارات الـكيـا يف
تنقلهم ويسـتعملون باصات
ت ــات ــا ،لــته ــاود أج ــور الـنـقل
فــيهـ ــا ،وسـتـنـخفــض اجـ ــور
ال ـنـقل ح ـ ـ ــال تالشــي أزمـ ـ ــة
احملروقات.

اجلزائر /ا ف ب
وقـعت اجلــزائــر اتفــاقــا لتـســديــد
ك ـ ــامل دي ـ ــونهـ ــا لـ ــدى كـنـ ــدا قــبل
موعـد استحـقاقهـا واملقدرة بـ255
مليون دوالر.
وينـص االتفــاق الــذي وقعه وزيــر
املــاليــة اجلــزائــري مــراد مــدلــسي
وسـفي ــر كنــدا يف اجلــزائــر روبــرت
بـيك علــى تـســديــد هــذه الــديــون
يوم  30حزيران اجلاري.
وأوضح مـ ـ ــدلـ ـ ـســي أن اجلـ ـ ــزائـ ـ ــر
ستـســدد قـبل نهــايــة هــذا الـشهــر
ديــون ــا للــدول الــدائـنــة تـبلغ 4.3
مليارات دوالر.
وأشـار إلـى أن الـديـون اخلــارجيـة
للجـزائــر التي كـانت تقـدر بـ15.5

تفريعة جديدة بقناة السويس لتسهيل
عبور السفن الكبرية

السويس/ا ف ب
تعتــزم هيئـة قنـاة السـويس إقـامـة تفـريعـة جـديـدة بهـدف
تــسهـيل عـبــور الــسفـن الكـبـي ــرة وتقلـيل مخــاط ــر العـبــور
إضـافـة إلــى تقليل زمـن العبـور بنحـو ســاعتني .ويـستغـرق
زمن عبور السفينة حاليا للقناة ما بني  12و 16ساعة.
وقال رئيـس الهيئـة أحمد عـلي فاضل إن دارسـات اجلدوى
أكدت أهميـة إنشاء التفريعة اجلديدة التي سيبلغ طولها
 26كيلـومترا ،وسـتبدأ مـن منطقـة الدفـراسوار يف القـطاع
اجل ـن ـ ــوبــي لـلق ـن ـ ــاة وح ـت ـ ــى ق ـ ــرب الق ـن ـط ـ ــرة يف الق ـط ـ ــاع
الشمالي.
وأضـاف فــاضل أن الـتفــريعــة ستـنفـذ بـواسـطــة إدارة قنـاة
ال ـس ــويــس دون احل ــاج ــة إلـ ــى مق ــاول خ ــارجـي مـن خالل
أسطـول جرافات القـناة الذي يضم  14جـرافة يصل حجم
أعـم ــالهــا ال ـسـنــوي إل ــى نح ــو  31ملـيــون مـتــر مـكعـب مـن
الرمال.
وأوضح املسـؤول املصـري أن إقامـة التفـريعة يـأتي يف إطار
الوصـول التـدريجي الزدواج املمـر املالحي لقنـاة السـويس
مــستقـبال .وتعـد هــذه التفــريعــة هي اخلـامـسـة الـتي يـتم
حفـرهـا بـالقنـاة ،واألولـى الـتي يجـرى تـنفيـذهـا منـذ عـام
1980.وتـضـم القـنـ ــاة تفـ ــريع ــة بـ ــورسعـي ــد وطـ ــوله ــا 36.5
كيلــومتـرا ،وتفـريعــة البالح وطـولهـا تـسعـة كـلم وتفـريعـة
الـتـم ـس ــاح وط ــوله ــا خـم ـس ــة كلـم وتف ــريع ــة ال ــدف ــرس ــوار
والبحيرات وطولها  27.5كلم.

ملـيـ ــار دوالر يف فـبـ ــرايـ ــر/شـبـ ــاط
املـاضي ،سـتنخـفض مجـددا علـى
أن ال تتـخطــى اخلمـســة مليـارات
دوالر نهاية العام اجلاري.
يف ال ـ ــوق ــت نف ـ ــسه ق ـ ــال مـ ـص ـ ــدر
بـ ـ ـ ــوزارة املـ ـ ـ ــال ــيـ ـ ـ ــة إن اجلـ ـ ـ ــزائـ ـ ـ ــر
والـواليــات املتحـدة وقـعت اتفـاقـا
مـنتصف الـشهر احلـالي من أجل
تـسديـد مسبق لـ 625مـليون دوالر
من ديـون اجلزائـر.وأوضح املصدر
أن قـيمـة الـديـون يف هـذا االتفـاق
ال متـ ـثـل سـ ـ ـ ــوى ن ـ ـصـف قـ ـي ــمـ ـ ـ ــة
الديون اجلزائرية املعاد جدولتها
املـ ـسـتـحق ـ ــة للـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة
واملقدرة بـ 1.2مليار دوالر.

البنك الدويل يضع مرص باملرتبة
األوىل باإلصالح التجاري
نيويورك /رويترز
قــال البـنك الــدولي إن مـصــر
حتــتل املـ ــرتـبـ ــة األولـ ــى علـ ــى
املـ ـسـتـ ــوى العـ ــاملــي يف مجـ ــال
إصالح السياسات التجارية.
وأفـاد الـبنك يف تقـريـر له عن
آخـ ـ ـ ــر الـ ـت ـ ـطـ ـ ـ ــورات واآلفـ ـ ـ ــاق
االقـت ـصـ ــادي ـ ــة لعـ ــام  2006يف
م ـنـ ــطقـ ـ ــة ال ـ ـشـ ـ ــرق األوس ــط
وشمـال أفريـقيا نـشرته وكـالة
أنباء الشرق األوسط املصرية
ال ـ ــرس ـم ـي ـ ــة ب ـ ــأن مـ ـص ـ ــر هــي
األول ـ ـ ـ ـ ــى بـ ــني  100دول ـ ـ ـ ـ ــة يف
مجـ ـ ــال إصالح ال ـ ـس ـي ـ ــاس ـ ــات
ال ــتجـ ـ ــاريـ ـ ــة.ورأى ال ـب ـنـك أن
مـص ــر حققـت أفـضل حت ـسـن
يف املـكـ ـ ــانـ ـ ــة ول ـ ـ ــديهـ ـ ــا أك ـثـ ـ ــر
ال ـ ـ ـسـ ـيـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــات أو الـهـ ـيـ ـ ـ ــاكـل
انفتـاحـا وتـشجيعـا ومسـاءلـة
على املستوى العاملي.
وارتـفـع مـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـنـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
االقـتصـادي الفعلـي يف مصـر
بـنـ ـسـبـ ــة  %4.9مـن إجـمـ ــالـي

الـنــاجت احمللـي العــام املــاضـي
مقـارنـة مع منــو بلع  %4.2يف
 2004بـن ــاء عل ــى م ــا ج ــاء يف
التـقريـر الذي تـوقع أن يصل
النمو  %5.5يف العام احلالي.
وأشــار الـتقــريــر إلــى عـملـيــة
اخلـ ــصخـ ـص ـ ــة يف ع ـ ــام 2005
حـ ـي ــث بـ ـ ـ ــاع ــت احل ـكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة
حـ ـصـ ـصـ ـ ــا له ـ ــا يف ع ـ ــدد مــن
الـبـن ــوك وال ـش ــرك ــات وك ــانـت
أكـب ــر عـملـي ــة يف ه ــذا اجمل ــال
بـيع  %20مـن أسهـم املـصــريــة
لـالتـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاالت الـ ـت ــي بـلـغ ــت
ع ـ ــوائ ـ ــده ـ ــا م ـ ــا ق ـي ـمــته 900
م ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون دوالر.

