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وكيل مدير عام شركة توزيع املنتجات النفطية يكشف لـ (املدى ) ماخفي يف أزمة الوقود

التهريب والـرشاوى والفسـاد االداري وراء تفاقم أزمـة البنزين
موظفون يف وزارتي النفط والداخلية يتعاملون مع السوق السوداء بحرية كبيرة
بغداد/رندة سمير
ازمة الـوقود عـامة ..والـبانـزين بـشكل
خــاص ..مـثلـت ومــاتــزال احــدى ابــرز
التحديـات اليومية للمواطن العراقي
ال ـ ــى ج ـ ــانــب الــتح ـ ــدي ـ ــات وامل ـ ـش ـ ــاكل
االخرى املعروفة.
(املـ ــدى) فــتحـت مـلف أزمـ ــة الـ ــوقـ ــود،
ووقـفت بــشكـل مبــاشــر علــى االسبــاب
احلقـيقـيــة املـبــاشــرة وغـيــر املـبــاشــرة
له ــذه االزم ــة املـتف ــاقـم ــة عـب ــر ح ــوار
شـ ـ ــامـل مع الـ ـ ــدك ـتـ ـ ــور لـ ـ ــؤي جـ ـ ــابـ ـ ــر
املـوسوي ،وكيل مدير عـام شركة توزيع
املنتـجات النفـطية ،وتـوقفت عبـر هذا
احل ـ ــوار ازاء االج ـ ــراءات واخلـ ـط ـ ــوات
املتخذة حلل هذه االزمة.
املدى:
م ـت ـ ــى ت ـ ــأس ـ ـســت ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــة وم ـ ــاهــي
نشاطاتها؟
د.لؤي:
تــأســست الـشــركـه سنــة ( )1952وهيتـتكــون مـن ( )8فــروع وثـمــان هـيـئــات
مـوزعة علـى جميـع احملافظـات بحيث
يغـطي كل فرع محافظة كما ان هناك
فروعـاً تغطي اكثر من محـافظة وهذا
يعتمد على حجم الفرع.
ومتـتـلك الـشــركه اسـط ــول نقل يـضـم
حوالي ( )800سيارة حوضية.
وتع ــداد ال ـش ــرك ــة ( )17ألف مـنـت ـسـب
وتـق ـ ـ ــوم ب ـنـقـل (ال ـب ـن ـ ـ ــزيــن -ال ـنـفـ ــط
االبـيض -زيت الغـاز (اجلاز) –الغاز)
الـى جـانب الـزيـوت مبـختلف انـواعهـا
والشحوم والدهون.
وتقوم الشركة بنقل هذه املنتجات اما
بــواسـطــة اسـطــولهــا مـن خالل تـسـلم
املنتجات من املسـتودعات التي يخص
ق ـسـم مـنه ــا ش ــرك ــة ت ــوزيع املـنـتج ــات
النـفطيـة او من خالل شـركة خـطوط
االن ــابـيــب ،فعـن ــدمـ ــا تك ــون خ ـط ــوط
االنابيب يف اخلدمة فـان املنتج يأتينا
مــن مـ ـس ـت ـ ــودع ـ ــات ش ـ ــرك ـ ــة خ ـط ـ ــوط
االنابيب عبر االنابيب وهذه الطريقة
توفر علينا الكثير من الوقت.
اما الطريقه الثـالثة التي نحصل بها
علــى ه ــذه املنـتجــات فهـي عن طــريق
اس ـت ـي ـ ــرادهـ ـ ــا الن الع ـ ــراق ي ـ ـس ـتـهلـك
كميــات كبيـرة من املـنتجـات النفـطيـة
الـتي يـتم ت ــوفيــرهــا ام ــا من املـصــايف
الـ ـ ـ ــوطـ ـنـ ـيـ ـ ـ ــة او م ــن خـالل عـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــة
االستيراد من اخلارج.
أسباب االزمة
املــدى :ســابق ـاً ك ــانت حتــدث شحــة يف
املـنتجــات النفـطيـة لـكن أليـام قـليلـة
ولــم ي ــصل االم ـ ــر ال ـ ــى ح ـ ــدة االزم ـ ــة
احلالية ماالسبب برأيكم؟
د.ل ـ ـ ــؤي :الـ ـ ـس ـبــب ال ـ ـ ــرئ ـي ـ ــس زي ـ ـ ــادة
االسـتهالك بـشـكل ملحـوظ فــالعـراق
بكل امكــانيـاته كـان يــستهلـك قبل /9
 )15( 2003/4مـلي ــون لت ــر بن ــزين امــا
االن فق ـ ــد اص ـبـح الع ـ ــراق ي ـ ـس ـتـهلـك
يومياً ( )21مليون لتر من البنزين.
املـ ـ ــدى :مـ ـ ــا اس ـب ـ ـ ــاب ارتفـ ـ ــاع ك ـم ـيـ ـ ــة
البنزين؟
د.لؤي
الـ ــى جـ ــانـب زيـ ــادة عـ ــدد الـ ـسـيـ ــاراتوتـ ــوسع اســتخـ ــدام املـ ــولـ ــدات بـ ـسـبـب
انقطـاعـات التيـار الكهـربـائـي فليـست
هـذه الكـميـة كلهـا مـسـتهلكـة مـن قبل
املـ ـ ـ ــواط ــن ،ول ـك ــن ب ـ ـ ـسـ ـب ــب االنـفـالت
االمنـي وغيــاب الــسلـط ــة عن احلــدود
العراقيـة حلد تسلـم السلطة يف (/28
 )6لــم تكـن هـن ــاك اي سـي ـطـ ــرة عل ــى
احلـ ــدود لـ ــذلـك فـ ــان هـنـ ــاك كـمـيـ ــات
كبيـرة تهــرب والسـبب واضح ومعـروف
وهــو ان سعــر لتـر الـبنـزيـن يف العـراق
( )20دينـاراً اي مايعادل (سـنتا واربعة
مــن ع ـ ـشـ ـ ــرة) يف ح ــني ان سعـ ـ ــر ل ـتـ ـ ــر
البنـزين يف سـوريـا هـو ( )50سنتـا ويف
االردن كــذلك ويف تــركيــا سعـره (دوالر
وربع) اذن فان حجم الفرق يف العملة
كبيـر ويغري بعـمليات الـتهريب كـونها
مربحة جداً.
املدى:
اذن عمـليــات تهــريب الـبنــزين حتــدث
مع هذه الدول؟
د.لؤي:

نعـم الـبـنـ ــزيــن يهـ ــرب الـ ــى (تـ ــركـيـ ــا-
سوريا-ايران-االردن).
املدى:
هل حـ ــصلــت ع ــمل ـي ـ ـ ــات تهـ ـ ــري ــب مع
الكويت والسعودية؟
د.لؤي:
كال لــم ت ـ ـسـجل اي ع ــمل ـيـ ـ ــة ته ـ ــريــب
معهما.
اساليب التهريب
املدى:
كيف يكون التهريب؟ وباي شكل؟
د.لؤي:
ال ــتهـ ـ ــريــب يـ ـ ــأخـ ـ ــذ اشـكـ ـ ــاالً وصـ ـ ــوراً
متعـددة ،فـمثالً تـأتـينــا سيــارة (تنكـر)
حـمـ ــولــتهـ ــا ( )36الف لـتـ ــر وجنـ ــد ان
حـم ــولـته ــا ن ــاق ـص ــة او مـثالً ت ــأتـيـن ــا
نـصفهـا مـاء ونـصفهــا بنـزيـن وهنـاك
(تنـاكر) التأتي اساساً بل تأتي اوراقها
فقـط ألنه قــد مت تف ــريغهــا كلـي ـاً مـن
محتـواها وعنـد دخول هـذه (التنـاكر)
الى املستودعات يقوم ضعاف النفوس
لق ــاء مـب ــالـغ معـيـنـ ــة بخـتــم اوراقه ــا
ويثـبتــون يف االوراق الــرسـميــة انه مت
ت ــسلــمهـ ــا فعـالً انهـ ــا عــملـيـ ــة سـ ــرقـ ــة
وتــزويــر يف آن واحــد ل ــذلك فــان ()21
مليـون لتـر بنـزيـن ليـسـت االستهالك
احلقـيقــي وذلك الن فـيه ــا م ــايق ــارب
(مليــوني) لتـر يـوميـاً متـثل استهالكـاً
صورياً حيث يتم تهريبه.
االستهالك احلقيقي هـو ( )19مليون
لتـر يــومي ـاً وبغـداد وحـدهـا تـسـتهلك
حوالي ( )7ماليني لتر.
املدى:
هـل ه ـ ـ ــذه هــي االس ـب ـ ـ ــاب احلـق ـيـق ـ ـ ــة
لنشوء هذه االزمة؟
د.لؤي:
كـال لقـ ــد حــصلـت لـ ــديـنـ ــا مــتغـيـ ــرات
كـثـيـ ــرة خالل الـ ـسـنـ ــة املـ ــاضـيـ ــة وانـ ــا
اقـ ـ ـ ــولـهـ ـ ـ ــا مـع االسـف ان كـل الـ ـ ـ ــذي ــن
ينتـقدون وزارة الـنفط لقلـة املنتـجات
الــنف ـطـي ــة وي ـس ــأل ــون مل ــاذا هـي غـي ــر
متـوفرة لم اسمع شخصـاً منهم يقول
ملـ ــاذا يـفجـ ــر االرهـ ــابـيـ ــون االنـ ــابـيـب
وميـنعــون اسـطــول الـنقل ان يـتحــرك
ويـنقـل املنـتجــات الـنفـطـيه س ــواء من
خ ـ ـ ـ ــارج الـع ـ ـ ـ ــراق ال ـ ـ ـ ــى داخـلـه او م ــن
مستـودعاتنـا الى محـطاتنـا ومنافـذنا
التــوزيـعيــة .هــذه االم ــور لم يــذكــرهــا
احد يف هذه االزمـة املواطنون يريدون
فقــط (نفــط وج ــاز وبـن ــزيـن) ولـي ــس
لهم عالقـة بأي شيء اخـر ،نحن نقدر
ان املـواطن صـاحب حـاجـة واملفـروض
ان يتلـقى كـل حاجـاته ولكن االنفالت
االمـنـي املـ ــوجـ ــود يف العـ ــراق والقـ ــوى
املعـادية التي حتاول عـرقلة هذا البلد
وحتـ ـ ــول دون ب ـنـ ـ ــاء عـ ـ ــراق حـ ـضـ ـ ــاري
جـديد هـذه كلها اسبـاب رئيسـة تدخل
يف جزء من االزمة.
ف ــأزم ــة االمـن هـي قـبل ازم ــة ال ــوق ــود
وعــدم تــوف ــر امن يــضبـط الـشــارع هــو
احد االسباب املهمة لالزمة.
وذلـك الن اخل ـ ــارجــني عــن الق ـ ــان ـ ــون
ك ـث ـي ـ ـ ــرون ومــن مـخ ـتـلـف الـ ـ ـش ـ ـ ــرائـح
ومخــتلـف الفـئـ ــات بـ ــدءاً مـن الـ ــذيـن
يقومون بعمليات التفجير والسيارات
املفخخـة الـى الــذين يقـومــون بقـطع
ال ـ ـط ـ ـ ــريـق عـل ـ ـ ــى سـ ـي ـ ـ ــاراتـ ـن ـ ـ ــا وقـ ـتـل
منتسبـينا فنحن ضحينـا بالكثير من
منتسبينا وكثير من سواقنا قتلوا.
ان االحـص ــائيـه التـي عنــدنــا حلــاالت
الـتــسلـيـب لــشه ــري (ح ــزي ــران ومت ــوز
واول اي ــام شهــر آب) هـي :متـت ســرقــة
( )20سي ــارة ومت قتـل اكث ــر من ســائق
وهــذه تعـد مـن النــاحيـة االقـتصـاديـة
خـسائـر ماديـة ومن النـاحيـة املعنـوية
خ ـســائــر ب ـشــري ــة وذلك ألن االن ـســان
اليعوض.
دور الداخلية
املدى:
هـل حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاول ـ ــت وزارة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــداخـل ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
مساعدتكم او تقدمي يد العون لكم؟
د.لؤي:
ان وزارة ال ـ ــداخلـيـ ــة حتـ ــاول جـ ــاهـ ــدة
مـ ـسـ ــاعـ ــدتـنـ ــا كـم ـ ــا انه هـنـ ــاك عـ ــدة
اتف ــاق ــات ج ــدي ــدة متـت فـيـم ــا بـيـنـن ــا
للـتع ــاون عل ــى حل ه ــذه االزم ــة غـي ــر

خطة لتوزيع الغاز تنتظر املوافقة ..ووزير
النفط لم يسترح بعد من سفرته .
ان ـنـ ـ ــا النـ ـ ـس ـتـ ـط ـيـع ان نق ـ ـ ــول ان كل
مـنتـسـبي وزارة الـداخـليه هـم جيـدون
وال كلهـم سـيـئ ــون كـ ــذلك ه ــو احل ــال
بالنسـبة ملنتسـبي وزارة النفط .هناك
عناصر تسيئ الى هذه الوزارات.
املدى:
ه ـن ـ ــاك م ـ ــواط ـن ـ ــون ي ـ ـشـك ـ ــون مــن ان
الـشـرطـة واحلـرس الـوطـني يقـومـون
يف منـطقــة الـشـعب واالمـني الث ــانيــة
ب ـ ــال ـ ــدخ ـ ــول ال ـ ــى احمل ـط ـ ــة لـت ـ ــزوي ـ ــد
سياراتهم بـالبنزين ومن ثم يخرجون
الى خارج احملطة ويقومون ببيعه هل
هذه املعلومات صحيحة؟
د.لؤي:
هــذه احلــالــة مــوج ــودة فعالً ولـي ـسـت
غريبـة فهو يف النـهاية مـواطن عراقي
ويعتبر االليـة التي يستخـدمها سواء
س ـي ـ ــارة جنـ ـ ــدة او اسع ـ ــاف او تـك ـ ـســي
مجرد واسطـة لكسب الـرزق وليس له
عالقة هي ملن تعود او متثل من.
نحـن نقــول ان الــذي يجـب ان يحـكم
العـراقي هـو اخالقه وتـربـيته وشعـوره
بـاملـسـؤوليـة ونكـرانه لــذاته كمــا يجب
ان يحكمه نظرته لبناء العراق.
غياب املعاجله
املدى:
هل هـناك آلـية حملـاسبـة من يتـصرف
بهــذا ال ـشـكل ســواء مـن املــواطـنـني او
الشرطة او احلرس الوطني؟
د.لؤي:
ه ــؤالء لـيــس ل ــديـنـ ــا سل ـطـ ــة علـيهـم
ف ـم ــثالً ك ـث ـي ـ ــر مــن احل ـ ــاالت حت ـ ــدث
فهناك مـواطنون يـأتون الـى احملطات
وهـم يحـمل ــون ح ــاويـ ــات بالسـتــيكـيه
ويطـالبون العـاملني مبلئهـا بالـبنزين
وعنـدما يتم رفض طـلب احدهم فانه
يقــوم ب ــاشهــار م ـس ــدسه ويقـتل احــد
الـع ـ ـ ــامـلــني يف احمل ـ ـط ـ ـ ــة ،م ـثـل ه ـ ـ ــذا
ال ـ ـ ـشـخـ ــص م ــن مي ـك ــن ان يـ ـتـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــى
مسؤوليه محـاسبته طبعاً نحن نقول
انهــا مـس ــؤوليــة وزارة الــداخـليــة .امــا
نحـن فــمجـ ــرد شـ ــركـ ــة تـ ــوزيعـيـ ــة انـ ــا
الأريـ ـ ــد ان القــي بـ ـ ــاللـ ـ ــوم عل ـ ــى وزاره
الـداخليـة بل علـى العـكس انـا احتـرم
هذه الـوزارة وكل العـاملني فيهـا ولكن
الوضع االمني يف العراق سيئ جداً.
ان احـد اسباب االزمـة يف بغداد هو ان

اخملربـني يحاولـون عزلهـا عن مـصادر
ط ـ ــاقــته ـ ــا س ـ ــواء كه ـ ــرب ـ ــاء اونفــط او
اتصـاالت هذه كلهـا خطـط يدرسـونها
ويــنفـ ـ ــذونه ـ ــا بـ ـ ــاسل ـ ــوب ذكــي ول ـيـ ــس
بطريقة عشوائية.
كمـا ان احـد اهـم االسبـاب املـؤثـره هـو
انقطاع التيار الكهـربائي النه يتسبب
يف عدم عمل مولداتنا.
هــذا بــاالضــافــة الــى ان هنــاك قــسم ـاً
ك ـب ـي ـ ــراً مــنه ـ ــا ق ـ ــدمي ،ل ـ ــذلـك ق ـم ـن ـ ــا
بــاسـتـيــراد ( )50مــولــداً جــديــداً وهـي
االن على احلدود ولالسف النستطيع
ادخــالهــا بـسـبب حــالــة عــدم اسـتقــرار
االمـن فاجملهز استـورد قبل فترة ()11
مـولـداً جلهـة اخــرى متت ســرقتهـا يف
الـط ــريق لــذلـك فه ــو يخ ـشــى ادخــال
مولداتنا الى احلدود.
كمــا اننــا استـوردنــا قبل قـرابــة اسبـوع
( )10سيــارات تنكـر (صهـاريج كـاملـة)
يــصل سعــر الــواحــدة الــى ( )120الف
دوالر متت سـرقتهـا كلهـا دفعـة واحـدة
قريباً من االنبار.
ق ـبـل ان نل ـ ــوم وزارة ال ــنفـ ــط يجــب ان
نـبحـث عمـن يحــاول ان ميـنع مـنتــوج
الوزارة من الوصول الى املواطنني.
هــذا بــاالضــافــة الــى ان ان ــابيـب الغــاز
شـم ــاالً وجـن ــوبـ ـاً مـض ــروب ــة وان ــابـيـب
جتهـي ــز الــنفــط اخل ــام ال ــى مــصف ــى
الدورة ايضاً مضروبة.
املدى:
متـى ضــربت هـذه االنــابيـب؟ وهل مت
اصالحها؟
د.لؤي:
ض ــربـت مـن ــذ اسـب ــوعـني تق ــريـبـ ـاً ومت
اصالحهــا ي ــوم االربعــاء املــاضـي وهـي
االن تعمل .نحـن لدينـا كميـات تغطي
وتـكفـي احلــاجــة الـيــومـيــة ومبـنـظــور
اقتصـادي متـوسط املـدى ولكن هـناك
مسـتودعات تخـرج من اخلدمـة بسبب
ضـ ــرب انـ ــابـيــبهـ ــا او ضـ ــرب امل ــصفـ ــى
اخلاص بـها فيؤثـر ذلك يف عملنا ويف
خطتنا املوضوعة مسبقاً.
فـمــثالً مـ ـسـت ـ ــودع الل ـطــيفـيـ ــة اصــبح
خـارج اخلـدمـة بعـدمــا قطعـت الطـرق
املـ ـ ــؤديـ ـ ــة ال ــيه واص ــبحــت يف غـ ـ ــايـ ـ ــة
اخلـط ــورة والـتـن ــاك ــر احمل ــروقـ ــة عل ــى
الطريق هي خير شاهد.

ك ـ ــذلـك م ـ ـس ـت ـ ــودع امل ـ ـش ـ ــاه ـ ــدة ق ــطع
الـط ــريق بـيـنـنــا وبـيـنه لفـتــرة ب ـسـبـب
العـن ــاص ــر اخل ــارجـ ــة علـ ــى الق ــان ــون
املــوج ــودة علــى الـط ــريق والـتـي تقــوم
ب ــالـت ــسلـيـب وح ــالـي ـ ـاً بع ــدم ــا اصــبح
الـطــريق امـن ـاً ومــؤهالً لـنقل املـنـتــوج
الـيـن ــا ح ــدث فــيه عــطل فـنـي ب ـسـبـب
احتـراق سيـارة من الـسيـارات بـداخله
واصبح املـستـودع خـارج اخلـدمـة مـدة
اخ ــرى غـي ــر انـنـ ــا نح ــاول ج ــاه ــديـن
ارج ـ ـ ــاعـه ال ـ ـ ــى الـعـ ـمـل خـالل االي ـ ـ ــام
القليلة القادمة.
امــا مــستــودع (الكــرخ) فــاملــشكلــة فـيه
فنيـة اكثـر ممـا هـي امنيـة الن اجلسـر
ال ــذي ي ــربــط الك ــرخ ب ــال ــرص ــاف ــة مت
تـفـج ـي ـ ـ ــره ق ـبـل ف ـت ـ ـ ــرة ل ـ ـ ــذلـك ف ـ ـ ــان
السيـارات حتتم ان يكـون طريقهـا اما
ذهـاباً او ايـاباً وهـذا ياخـذ وقتـاً كبـيراً
يف حـني ان احملـط ــة يجـب جتهـي ــزه ــا
صباحاً.
يعـنـي نحـن االن نعــمل بـ( )%25فقـط
مـن الطـاقـة اخلـزنيـة املـوجـودة لـدينـا
نـحن لــدينـا خــزين ولــدينــا منـتجـات
ولـكــن النع ـ ــرف كــيف ن ـ ــوصـله ـ ــا ال ـ ــى
املواطن.
الكـميـات املـوجـودة يف االجـزاء تغـطي
الكل اذا اجـتمعت لكـن اجلزء الـواحد
اليغ ـطــي الــكل فـعلــيه ت ـب ـ ــدأ االزم ـ ــة،
وعـندمـا بدأت االزمـة الزمهـا ولالسف
فـوضـى املـواطن العــراقي غيـر الـواعي
فـبــدأت امل ـشــاك ـس ــات واوله ــا محــاولــة
بعـ ــض اصحـ ـ ــاب ال ـ ـس ـيـ ـ ــارات وبع ــض
املــواطـنـني الــذيـن يحـملــون حــاويــات
بالستيكـية يف البـاب اخللفي وعنـدما
يعتـرض العــامل يف احملطـة علـى هـذا
ال ـتـ ـص ـ ـ ــرف يحـ ـصـل شج ـ ـ ــار ويعـ ــطل
العمل يف احملطة.
هنـاك حِــسبه بـسـيطـة قـمنـا بهــا لكي
يــطلع امل ــواطـن علـيه ــا ويع ــرف ابع ــاد
تعطل احملطة ملدة ساعة واحدة.
فـمـثالً احملـط ــات الـتـي حتـت ــوي عل ــى
( )10مضخـات جتهـز ( )300سيـارة يف
السـاعه فاذا توقف العـمل فيها بسبب
نـشــوء شجــار او قـطع تـيــار كهــربــائـي
متــزامـن مع عـطل مــولــد ملــدة ســاعــة
واحـدة فـالــسيــارة يتـراوح طــولهــا هي
والتي امامـها والتي خلفهـا قرابة ()4
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التغذية يف كربالء

كربالء /املدى
ن ـظـمــت املالكـ ــات ال ـطـبـيـ ــة يف
وح ــدتـي الـتغ ــذي ــة الــصحـي ــة
واملـ ـ ــدرســيـ ـ ــة يف دائـ ـ ــرة صحـ ـ ــة
كـربالء بــالتعـاون مع املـديـريـة
العـامة لتربية احملافظة دورات
تـدريـبيــة للـمعـلمـني واملالكـات
الطـبيـة والـصحيــة يف قضـائي
الهـنــديــة وعـني الـتـم ــر..أعلـن
ذلـك للـمــدى الــدكـتــور ص ــالح
مهــدي احلــسنــاوي مــديــر عــام
دائـرة صحـة كـربالء وأضـاف ان
ج ـ ـ ــاءت ل ــتـ ـ ـطـ ـبـ ـيـق
ال ـ ـ ــدورات ـ
ـ
مـشــروع املـســاعــدات الـطــارئــة
لبـرنامج الغـذاء العاملـي املقدم
ألطفــال املــدارس االبـتــدائـيــة
واجملمـوعــات املسـتضعفـة وقـد
اسـتمـرت عـشـرة أيـام..واضـاف

احلـ ـ ـســنـ ـ ــاوي ق ـ ـ ــائالً :إن هـ ـ ــذه
ال ـ ـ ـ ــدورات ـت ـ ـضـ ـمـ ـن ــت إلـق ـ ـ ـ ــاء
ـ
احملـاضـرات مـن قبل أطبـاء من
البـرنـامج ومـشــرفني تـربــويني
متحـورت حـول كـيفيـة تـطـبيق
مفـردات البرنامج الذي يشمل
ت ــوزيع م ــادة الـب ــسكـت ع ــالـي ــة
الطـاقـة واحللـيب املــدعم علـى
تالمـذة املـدارس االبتـدائيـة يف
ـن ـ ــاح ـي ـتــي اجلـ ـ ــدول الغـ ـ ــربــي
واخليـرات وتـوزيع مـادة الــزيت
ال ـنــبـ ـ ــات ــي وخل ـي ــط الــبـ ـ ــازالء
واحلــنـ ــطـ ـ ـ ــة عـل ـ ـ ــى االطـف ـ ـ ــال
املصــابني بـســوء التغـذيـة مـدة
ستـة اشهــر وللنـسـاء احلـوامل
وامل ــرضعــات ملــدة سـبع ــة اشهــر
وملـرضى التـدرن ملدة ستـة اشهر
يف ق ــضـ ـ ــائ ــي الهــن ـ ــدي ـ ــة وعــني
التمر.

واوضـح املـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــر الـعـ ـ ـ ـ ـ ــام ان
البــرنــامج الــذي بــدأ تــطبـيقه
م ــن ــذ م ـطـلع ال ــشهـ ــر احلـ ــالـي
اسـتف ــاد مـنه اكـث ــر مـن ملـي ــون
و 742ألـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً و 800تـلـ ــمـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــذ
وتلميـذة و 350ألفـاً و 250امرأة
مـ ـ ــن الـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـ ــاء احلـ ـ ـ ـ ـ ــوامـل
واملـ ـ ــرضعـ ـ ــات و 223ألفـ ـ ـاً و200
طفل مصـاب بسوء الـتغذية و6
آالف و 400مـ ـ ـ ــريـ ــض مـ ــص ـ ـ ــاب
مبرض التدرن.
وعـن األسـب ــاب امل ــوجـبـ ــة له ــذا
البرنـامج أوضح الدكـتور عادل
محــي حـ ـ ـســني مـ ـ ــديـ ـ ــر ق ـ ـســم
الــرعــايــة الـصـحيــة األوليــة يف
الدائرة إن البرنامج يهدف إلى
دعم الـوجود املـدرسي لتـالمذة
املـ ـ ـ ــدارس وخـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة اإلنـ ـ ـ ــاث
والـ ـتـقـلـ ـيـل م ــن الـ ـتـ ـمـ ـي ــي ـ ـ ـ ــز

اجلنـسي وزيـادة تردد األطـفال
ـص ـ ــابــني ب ــسـ ـ ــوء الــتغ ـ ــذي ـ ــة
املـ ـ
والـن ـس ــاء احل ــوامل واألمه ــات
املرضعـات إلى املراكـز الصحية
األول ـ ــي ـ ـ ــة وكـ ـ ـ ــذلـك ت ـ ـ ـشـجـ ـيـع
ـص ـ ــابــني بـ ـ ــالــت ـ ـ ــدرن علـ ـ ــى
امل ـ ـ
ـم ـ ــراجعـ ــة املـ ــراكـ ــز ال ــصحـيـ ــة
اخملتـصــة لغــرض مع ــاجلتـهم
وحتسني غذائهم.
مـن جــانـبه قــال ال ـسـي ــد سلـيـم
ـك ـ ـ ــاظــم امل ـتـح ـ ـ ــدث اإلعـالمــي
بــاسـم دائــرة الــصح ــة انه مت يف
شهـر كانـون األول من عام 2003
إجــراء مـسـح ميــداني لــدراســة
األحـ ـ ــوال املعـيـ ـشـي ـ ــة لألسـ ــرة
الـعـ ـ ـ ــراق ــيـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــذي أجـ ـ ـ ــرى
بإشراف برنامج الغذاء العاملي
ووزارة الـتخ ـطـيــط الع ــراقـي ــة
شــمل اكــث ـ ــر مــن  28ألفـ ـ ـاً و500

عـ ــائلـ ــة تـبـني مــن خالل امل ــسح
وجـود تـدهـور شـديـد يف الـوضع
االقـتصـادي للعـائلـة العـراقيـة
حـ ـي ــث صـ ـنـف ــت  %11م ــن ه ـ ـ ــذه
العـوائل ضـمن الفقــر الشـديـد
إضافـة إلى اخلـروج بنتـيجة إن
 %31مـ ـ ــن تـالم ـ ـ ـ ـ ـ ــذة امل ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس
تسـربـوا من الـدراسـة..وأضـاف
ك ــاظـم إن تق ــدي ــرات مـن ـظـم ــة
الـصحــة الع ــامليــة ق ــد بيـنت إن
معــدل وفيــات األمهـات قــد بلغ
 300حــالــة وفــاة لكل مــائــة ألف
حــال ــة والدة وان معــدل وفـيــات
األطف ــال وصل إل ــى  131طفالً
لكل  1000وليد إضـافة إلى %14
من األطفـال يعانـون من نقص
يف الـ ـ ـ ـ ــوزن و %32م ـ ــص ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــون
بــأمــراض مــزمنــة و %6يعــانــون
من سوء تغذية شديد.

امـت ـ ــار يعـنــي تقـ ــريـب ـ ـاً اصــبح هـنـ ــاك
سيـارات تقف يف الـشارع علـى مسـاحة
( )1000متر ،هذا اذا تزامن مع دخول
سيارات اخرى من الباب اخللفي ومن
اجلـوانب عنـدها تكـون مسـألة حـساب
عــدد الكـيلــومتــرات التـي تقف علـيهـا
السيارات واضحة.
اقتراح املدى:
مل ـ ـ ـ ــاذا اليـ ـت ــم فـ ـتـح احملـ ـ ـط ـ ـ ـ ــات لـ ـيـالً
المتصاص الزخم بالنهار.
د.لؤي:
نحن يف احدى االزمـات فتحنـا العمل
يف احملـطــات لـيالً وفـعالً حلـت االزمــة
خالل ( )48سـاعـة .حـاليـاً بسـبب منع
التجول اللـيلي النستطـيع فتحها ثم
ان االعمال االرهـابية تبدأ بعد املغيب
ب ـشـكل الفـت للـنـظــر ك ــأن كل شخـص
عنده نية سوء يتجه الى احملطات.
فمـنذ اسـبوع تقـريبـاً قمت انـا بنـفسي
ب ــزي ــارة ال ــى اح ــدى احملـط ــات وك ــانـت
الـســاعــة العــاشــرة مـســاء الحــظت ان
امل ــواطــن الع ــادي غـي ــر م ــوجـ ــود لكـن
هـن ـ ــاك اكـث ـ ــر مــن ( )80شخ ـصـ ـ ـاً مـن
امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودي ــن يـحـ ـمـل ـ ـ ــون ح ـ ـ ــاوي ـ ـ ــات
بالستيكية.
ويف زيـارة اخـرى الـى احــدى احملطـات
ك ــانـت ال ـس ــاع ــة ق ــراب ــة ( )4.30فج ــراً
وجدت يف احملـطة ( )80سـيارة مـحورة
يعـنـي مـ ــااليـقل عـن ( )500لـتـ ــر لـكل
سـيـ ــارة يعـنــي ( )40الف لـتـ ــر هـ ــذا يف
محطـة واحدة علمـاً ان بغداد وحـدها
فيها ( )116محطة.
املدى:
مل ــاذا اليتـم اتخــاذ اجــراء ضــد تــزويــد
السيارات احملورة بالبنزين؟
د.لؤي:
طــبع ـ ـاً ان مـن يـ ـســمح بـ ــدخـ ــول هـ ــذه
ال ـسـي ــارات ال ــى احمل ـط ــة هـ ــو شخــص
مخ ـ ـ ــالف وم ــن يقـ ـ ــوم ب ـتـ ـ ــزويـ ـ ــدهـ ـ ــا
بالبنزين هو شخص مخالف ايضاً.
حـاليـاً هنـاك قـرار مت اتخــاذه من قبل
وزارة الــداخـليــة بــالـتنـسـيق مع دائــرة
امل ــرور الع ــامـ ــة بحج ــز كل ال ـسـي ــارات
احملورة.
املدى:
متى مت اتخاذ هذا القرار؟
د.لؤي:
مت اتخ ــاذه قــبل اسـبـ ــوع ونحـن نـ ــأمل
بــأن يكـون هــذا القــرار حالً جلــزء من
االزمة.
املدى:
هل هنـاك قـرارات اخــرى مت اتخـاذهـا
كحل جذري لالزمة؟
د.لؤي:
نعـم هـنـ ــاك قـ ــرار بــتحـ ــويل سـ ــاحـ ــات
االس ـ ــواق امل ـ ــرك ـ ــزي ـ ــة الـ ـ ــى محـ ـط ـ ــات
مـتـنـقلـ ــة بـ ـشـكل مـ ــؤقــت حلل االزمـ ــة
احلـاليـة وفعـالً مت العمل بهـذا القـرار
مـنـ ــذ يـ ــوم الـ ـسـبـت املـ ــاضـي حـيـث مت
ارسال سيارة الى ساحة سوق الثالثاء
ولكـن كـث ــرة الفــوضــى الـتـي اح ــدثهــا
املــواطنـون حــالت دون دخـول الـسيـارة
الـى الـسـاحــة وتكـرر نفـس الــشيء مع
سـ ـ ـ ــوق ال ـ ـ ـشـع ــب واحلـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة لـألسـف
امل ـ ــواطــن يف ه ـ ــذه االم ـ ــاكــن لــم يـكــن
متعاوناً معنا.
فقمنا كـمحاولة اخـيرة بارسـال سيارة
الــى محطـة وقـود (القنـاة) حـيث انهـا
معـطل ــة عن الـعمـل من ــذ فت ــرة وفعالً
جنحـت التجـربـة يف هــذه احملطـة ومت
تــزويــد ( )150سيــارة بــالــوقــود وســوف
نعـاود احملـاولـة من جـديـد ونـرجـو من
امل ــواطـن ان يــتعـ ــاون معـنـ ــا علـ ــى حل
هذه االزمة.
ضباط استخبارات
املدى:
هل هناك اتفاق مت بني شركتكم وبني
وزارة ال ـ ــداخلـيـ ــة يـن ــص عل ـ ــى تعـيـني
ضابط استخبارات على كل محطة؟
د.لؤي:
نعــم هـ ـ ــذا صح ــيح هـ ـ ــذا االتف ـ ــاق مت
فـعالً وس ـ ــوف يـك ـ ــون ه ـ ــذا ال ـض ـ ــابــط
م ـ ـس ـ ــؤوالً عــن م ـ ــراق ـبـ ـ ــة كل شــيء يف
احملـطــة مـن تفــريغ للــسيــارة ومـن ثم
مـ ـ ــراق ـبـ ـ ــة ع ــمل ـيـ ـ ــة تـ ـ ــوزيـعه ـ ـ ــا علـ ـ ــى
املواطنني.

املدى:
هـل صح ــيح انـه مت اغالق احملـ ـطـ ـ ــات
االهلـيــة وان ن ـسـبــة تــزويــد احملـطــات
احلكومية بالبنزين اصبحت .%50
د.لؤي:
هذا كالم غـير صحيح فنسبـة تزويدنا
بــالــوقــود للـمحـطــات لـم تقل نــسبـته
كـ ـ ــذلـك ل ــم نقــم ب ـ ـ ــاغالق احملـ ـطـ ـ ــات
االهليـة بل علـى العكـس نحن نـشجع
علــى العـمل مـن اجل م ـســاعــدتـنــا يف
امتصاص الزخم احلاصل.
كما أنـنا استحـدثنا غـرفة عـمليات يف
شــركـتنــا جملــابهــة املــوقف وكل االزمــة
وذلك بـاالتصـال مبـاشـرة مع اجلهـات
العليا.
ازمة الغاز
املدى:
وازمة الغاز ماذا عنها؟
د.لؤي:
ان ـب ـ ـ ــوب الغـ ـ ــاز الـ ـ ــذي يـجه ـ ـ ــز مع ــمل
التاجـي مضروب كمـا ان الغاز مـوجود
لـدينا يف اجلنوب والـشمال ويتم نقله
الـى بغداد بـواسطـة االنابـيب فعنـدما
تضرب هذه االنابيب نضطر الى نقله
بــواسـطه اسـطــولنــا اخملـصـص للـنقل
وطـبعـ ـاً هـ ــذه العـملـيـ ــة تكـ ــون اصعـب
وتـأخـذ وقتـاً اكبـر الن الـوضع االمـني
سيء جـداً ومـن ينكـر ذلك هـو انـسـان
غيـر واقعي فـما هـي الفائـدة من عمل
محـ ـط ـ ــة يف حــني ان ـن ـ ــا الن ـ ـس ـتـ ـط ــيع
ايصال منـتوجها الى املواطن .وحالياً
هناك الية جـديدة لتوزيع الغاز سوف
يتم االعالن عنها عـندما يتم املوافقة
عليها.
امــا اليـة تـوزيـع النفـط فهي مـوجـودة
ولـكــنهـ ــا تعـثـ ــرت اي ـض ـ ـاً بـ ـسـبـب عـ ــدم
امـكـ ــانـيـ ــة تـ ــوصـيـلهـ ــا الـ ــى املـ ــواطـن
فـعنــدمــا حــاولنــا تــوزيع الـنفـط علــى
الـب ـطـ ــاقـ ــة الـتـمـ ــويـنـيـ ــة مبـ ـسـ ــاعـ ــدة
اجملـالــس البلـديــة لالسف كــان هنـاك
 %50غـي ــر مـتع ــاونـني وهـن ــاك الـتج ــار
واملـرابــون هم اكثـر النـاس فـرحـاً بهـذا
الـ ــوضع الن ن ـسـب ــة ربـحهـم اصــبحـت
تقاس باالالف.
املدى:
ك ـيـف يح ــصل هـ ـ ــؤالء علـ ـ ــى الغ ـ ــاز او
النفط؟
د.لؤي:
هـنــاك مـن ي ـسـيـط ــر علــى ال ـســاحــات
ب ــاسـم اجمل ــالــس الـبل ــدي ــة فـي ــوزع ــون
ج ـ ــزءاً علـ ــى املـ ــواطـنـني بـ ــالـب ـطـ ــاقـ ــة
الـتـمــويـنـيــة واجلــزء االخ ــر يقــومــون
ببيعه لهؤالء التجار واملرابني.
ه ــذه الف ــوض ــى امل ــوج ــودة يف ال ـش ــارع
للتـزويد بـاملنتجـات النـفطيـة هي من
عمـل املواطن نفسه ان  %99من الذين
يـقفـ ــون يف طـ ــوابـيـ ــر علـ ــى مح ـطـ ــات
الـ ــوقـ ــود مــن اجل تـ ــزويـ ــد سـيـ ــاراتهـم
ب ـ ــال ـب ـن ـ ــزي ــن يق ـ ــوم ـ ــون ب ـب ــيعـه بع ـ ــد
خ ـ ــروجهـم مـن احمل ـط ـ ــة .املـ ـسـتـهلـك
احلقيقـي ليـس عنــده وقت لـكي يقف
مـدة ( )7سـاعـات يف طـابـور بل هـو من
يق ــوم ب ـش ــراء الـبـن ــزيـن مـنهـم بــسع ــر
السـوق السوداء ،ومن يـحاول الدخول
عنـوة الــى احملطـة مـن البـاب اخلـلفي
او يحاول ان يرشي العاملني.
نحــن نحـ ــاول كـل جهـ ــدنـ ــا ملـ ـسـ ــاعـ ــدة
املـواطن فـالـدولـة تصـرف سنـويـاً اكثـر
من ملياري دينار دعم للمواطن.
املدى:
هنـاك امــاكن تعـتبــر منـاطق عـمليـات
عسكـرية كـالفلـوجة كـيف يتم ايـصال
منتجات الشركة اليها؟
د.لؤي:
نحــن نـ ـس ـ ــاهــم ض ـمــن ف ـ ــريق اع ـم ـ ــار
الـفـل ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــة وب ـ ـ ـ ــالـ ـتـع ـ ـ ـ ــاون مـع وزارة
الـ ـ ــداخل ـي ـ ــة ورئ ـ ــاس ـ ــة جل ـن ـ ــة اع ـم ـ ــار
الفـلوجة نقوم بـايصال منتجـاتنا الى
املـناطق احمليطـه بالفلوجـة كـ(الكرمة
وال ـصـقالوي ــة واحلـب ــانـي ــة وع ــام ــري ــة
الـفل ــوج ــة واب ــو غ ــريـب والـنعـيـمـي ــة)
وذلك الن هذه املنـاطق تعتبـر مناطق
لل ـنـ ـ ــازحــني مــن الـفلـ ـ ــوجـ ـ ــة ك ـمـ ـ ــا ان
الـدخـول الــى داخل الفلـوجـة يف هـذا
الوقت صعب جداً.

