
 
 يف �سل�سلة بغداديات تراثية كانت لنا كلمات عن  اجلرائد 
بغداد ملدة  التي �سدرت يف  الهزلية  ال�سحف  اي  البغدادية 
١٤ �سنة ابتداأت  ب�سدور جريدة النوادر يف  ٢٥/٦/١٩١١ 
 ١/٤/١٩٢٥ يف  ال�سوارع  كنا�س  جريدة  �سدور  حتى 
بهذه  اجلرائد  هذه  ح�رص  و�سبب  بغدادية   هزلية  كجرائد 
الفرتة التاريخية لأن جريدة النوادر هي اول جريدة بغدادية  
اخت�ست بالهزل وان جريدة كنا�س ال�سوارع هي اكرث اجلرائد  
بالوجه الهزيل �سدرت يف بغداد منذ �سدور اول عدد جلريدة 
وان �سدرت  جريدة مرقعة  �سبق  انه  ذلك  بغداد  هزلية يف 
الب�رصة  مدينة  يف  �سدرت  ولكنها   ١٩٠٩ �سنة  الهندي 
ولي�س يف بغداد  وجريدة النوادر ا�سدرها نوره چي حممد 
يف  مرة  ت�سدر  م�سورة  هزلية  جريدة  انها  وورد  الوهيب 
ال�سبوع تخت�س باملو�سوعات الجتماعية والدبية ور�سد 
الظواهر ون�رص الظواهر ال�سلبية  ويف ٢٧/٦/١٩١١ �سدرت 
جريدة ) چكه بار( �ساحبها عبد املجيد خيايل وذكر انها 
جريدة �سيا�سية علمية فنية ادبية فكاهية �سدرت باللغتني 
انتقاد  مقتطفات  حوادث  ابوابها  ومن  والرتكية  العربية 
حممد  ل�ساحبها  الر�سافة  جملة  �سدرت   ١٩١٣ �سنة  يف 
�سادق العرجي وعرفت نف�سها باإنها علمية ادبية تاريخية 
يومية  بابل  جريدة  �سدرت   ١٩/٧/١٩٢٣ ويف  فكاهية 
جريدة  باإنها  وو�سفها  الزهري  عثمان  �ساحبها  فكاهية 
ا�سدر   ١٩/١٠/١٩٢٣ ويف  جامعة  ادبية  فكاهية  عربية 
جريدة  باإنها  ونعتها  الرومي  جحا  جريدة  ال�سويف  ر�سيد 
كونها  الرومي  جحا  ا�سم  اختيار  و�سبب  انتقادية  ادبية 
�سخ�سية تاريخية م�سهورة بالهزل احلكمي والنكات الدبية 
وابان �ساحبها خطتها من خالل الر�سم الكاريكتوري الذي 
ال�سحف  ا�سحاب  ميثل  والذي  الوىل  �سفحتها  على  ظهر 
الرومي  بينما جل�س جحا  ال�سيا�سة  بحر  ي�سبحون يف  وهم 
من  الول  العدد  �سدر   ٢٧/٣/١٩٢٤ ويف  التل  على 
الهزيل  ال�سحفي  ل�ساحبها  بغداد  يف  العرب  �سط  جريدة 
الب�رصة  يف  ي�سدرها  كان  ان  بعد  الداوودي  �سوقي  خلف 
العدد  �سدر  حيث  ا�سهر  لعدة  اجلريدة  هذه  ا�سدار  وا�ستمر 
ا�ستهر  اجلريدة  ان �ساحب هذه  الخري ٩/١/١٩٢٥ حيث 
بلغ  انه  واملقالب حتى  والنكات  الفكاهي  الدب  يف جمال 
غايته يف اي�سال القراء اىل ال�سحك الطويل من خالل نكاته 
كذلك  وامتلك  الغريبة  العجيبة  ومقالبه  اللطيفة  اخلفيفة 
الح�سا�س املرهف والروح الفيا�سة وكان على قدر عال من 
العلم والثقافة حيث در�س الكثري وعمل يف جرائد كثرية قبل 
ا�سدار هذه اجلريدة ومبا ان الدب البغدادي حفل باأ�سكال 
الدبية  والفاكهة  النعيم  وادب  ال�ساخر  الدب  من  متعددة 
التي تق�سد تن�سيط العقل باإ�سلوب فكه لي�س بق�سد ال�سحك 
كان  فقد  الثقافية  ال�سافة  اجل  من  وامنا  وال�سحاك 
ل�سحافة الهزل والفكاهة دورا قي انتقاء العبارات ال�ساخرة 

والتعقيبات الالذعة وهذا هو حال ال�سحفي ميخائيل تي�سي 
الذي جعل ال�سلوب الهزيل ال�ساخر اىل نقد  لذع من خالل 
اىل  والنكتة  الطرفة  طوعت  التي  ال�سوارع  كنا�س  جريدته 
حالة انتقاد و�سخرية بحيث يتم تاأ�سري املحا�سن وامل�ساوئ 
مما ي�سهم يف اقامة جمتمع �سليم با�سلوب يلقي تاأثريه على 
 ١٨٩٥ �سنة  تي�سي  ميخائيل  ولد  عقله  يف  ويعلق  املتلقي 
جريدة  يف  ال�سوارع  كنا�س  هو  م�ستعار  با�سم  بالن�رص  وبداأ 
داود  املحامي  ل�ساحبها  بغداد ١٩٢١  ال�سادرة يف  دجلة 

ال�ساخرة   الجتماعية  النقدية  مقالته  وكانت  ال�سعدي 
باجل�سد  ورابطتها  النف�س  ماهية  بعنوان  كتابا  ا�سدر  وقد 
الدين  حول  افكار  من  يحمل  ملا  زوبعة  كتابه  اثار  وقد 
ذلك  وبعد  بتكفريه  فتوى  �سدور  اىل  المر  و�سل  حتى 
ال�سوارع  بتوقيع كنا�س  التي كانت  ال�ساخرة  جمع مقالته 
وا�سدرها بكتاب نقدات كنا�س ال�سوارع  ويف ١/٤/١٩٢٥ 
ا�سدر جريدته كنا�س ال�سوارع حتى ان فائق بطي ذكر باإنها 
والهزل  الفكاهة  �سحافة  تاريخ  يف  املهمة  ال�سحف  من 

ويقول تي�سي اردت ان اختار �سخ�سية ادمية كثرية  التجوال 
والفقراء  الغنياء  بيوت  وادخل  وقلبها  املدينة  �سوارع  يف 
�سالح  حمل  يوافق  لنه  ال�سوارع  كنا�س  من  خريا  اجد  فلم 
للتهوي�س وال�رصب كاملكن�سة  امل�سهورة دائما التي يحملها 
ي�ستخدمها  وقد  وينظف  بها  ويكن�س  كتفه  على  الكنا�س 
لل�رصب والدفاع عن النف�س عند احلاجة وقد تعر�س تي�سي 
�سيدلية  يف  كان  عندما   ١٥/١٠/١٩٦٢ يف   لالغتيال 

كرجي يف عكد الن�سارى يف بغداد .

 ك�سف رئي�س هيئة النزاهة عن  عقود ايجار عقارات 
الدولة لال�سخا�س ولالحزاب وللجهات غري احلكومية 
بدل  مع�سار  ع�رص  ي�ساوي  بدل  يعترب  ل  بخ�س  بثمن 
ايجار العقار املماثل له اململوك ملكية خا�سة فمثال 
دار حكومية يف جممع الوزراء مبئات المتار وحديقة 
اقل  راق  الكماليات يف حي  و�سواه من  غناء وم�سبح 
من بدل ايجار دار يف الع�سوائيات الكائنة بعد مدينة 
ال�سدر  او عمارة او اماكن او حمالت يف �سارع ابي  
نوا�س ببدل ايجار ل ي�ساوي ع�رص مع�سار بدل ايجار 
العقار القل منه اململوك للمواطن  وعقارات الحزاب 
وجه  ومن  وجه  من  هذا  حرج  ول  حدث  فامل�ساألة 
احلكومية  الدوائر  فاإحدى  خيالية  العقد  مدة  ان  اخر 
يف بغداد تولت تاأجري عقارات كم�ساكن ملدة اربعني 
ل  كثرية  والمثلة  م�ستاأجر  ولي�س  مالك  انه  اي  �سنة 
تعد ول حت�سى ولقد نبهنا عليها منذ عدة �سنوات يف 
فعل  وح�سنا  ا�ستجابة  يوجد  ل  لكن  العالم  و�سائل 
النزاهة بالكتابة عنها اىل رئا�سة  اخريا رئي�س هيئة 
ا�ستجاب  عندما  الوزراء  رئي�س  فعل  وح�سنا  الوزراء 
خمالفات  لي�س  فهذه  القانون  حكم  بتطبيق  وامر 

القانون   عليها  يعاقب  التي  اجلرائم  وامنا  القانونية 
للمالية  عائدة  �سواء  للدولة  اململوكة  عقارات  ويف 
امانة  او  الدولة  عقارات  او  البلديات  او  الزراعة  او 
اتخاذ  اية جهة غري حكومية  او  او املحافظات  بغداد 
الجراءات التالية من قبل اجلهة احلكومية او من قبل 
جلنة ت�سكل برئا�سة موظف من المانة العامة ملجل�س 
الوزراء وهذه اجلهات �رصيطة ان يكون رئي�س اللجنة 
وهذه  الدولة  عقارات  من  ي�ستاأجروا  مل  واع�ساءها 

الجراءات هي:
اإعادة  يتوىل  من  باأن  للم�ساأجرين  العالن   -١
اتخاذ  يتم  لن  �سوف  منا�سبة  مدة  خالل  الدولة  عقار 
ايجار  ببدل  يطالب  لن  و�سوف  القانونية  الجراءات 

املثل عن الفرتة ال�سابقة
باأ�سماء  قوائم  بتنظيم  ال�سابقة  للجهات  اليعاز   -٢
وموا�سفاتها  ومميزاتها  العقارت  وارقام  امل�ستفيدين 

وبدل اليجار
الذين  القانونية بحق املوظفني  ٣- اتخاذ الجراءات 
روج  الذي  املوظف  من  الت�رصف  هذا  على  وافقوا 
املادة  لحكام  طبقا  ذلك  على  واملوافقني  املعاملة 
املوظف  تعاقب  والتي  العقوبات  قانون  من   )٣٣١(
الذي يرتكب فعال مل�سلحة احد ال�سخا�س على ح�ساب 

م�سلحة الدولة  
معاملة  ترويج  اثناء  موظفا  امل�ستفيد  كان  اذا   -٣
بحقه  القانونية  الجراءات  اتخاذ  من  بد  فال  اليجار 
لنه  عقوبات  قانون   )٣٣٤( املاده  لحكام  طبقا 

ا�ستغل نفوذ وظيفته بالنتفاع من العقار 
٤- ان املادة  )١٢٧( من الد�ستور �رصيحة  يف منع 
ا�سحاب الدرجات اخلا�سة من�سب مدير عام فما فرق 
من  اجلمهورية  رئي�س  واىل  والوزراء  النواب  وحتى 

ا�ستغالل نفوذ وظيفتهم يف ايجار اموال الدولة
اربعني �سنة  العقود املربمة باملدة املذكورة  ان   -٥ 
باطلة  عقود  البخ�س  وبالبدل  بغداد   دور  كاحدى 
لنه  املدين  القانون  من   )١٢٤( املاده  لحكام  طبقا 
الباطل ل ينعقد  والعقد  الدولة  اموال  غنب فاح�س يف 
طبقا للمادة )١٣٨( قانون مدين وللمحكمة ان تق�سي 
الفقرة  وحددت  البطال  طلب  يتم  ولو  حتى  ببطالنه 
الغنب  القانون  هذا  من   )١٠٧٧( املادة  من  الثانية 
الفاح�س باخلم�س يف العقار اي  اذا كان العقار اململوك 
ملكية خا�سه ومياثل العقار احلكومي م�ستاأجر ببدل 
مليون دينار فاأن بدل يجار الدار احلكومي ل يقل عن 
ثمامنائة الف دينار فاذا كان البدل اقل من ذلك ففيه 

غنب فاح�س وهو باطل بطالن مطلق .

ابي البقاء العكربي البغدادي رائد الثقافة املو�سوعية يف بغداد الذي ولد 
عام ٥٣٨ وتوفى عام ٦١٦ هج  وهو حمب الدين عبد اهلل بن ابي عبداهلل 
احل�سني بن ابي البقاء عبد اهلل احل�سني العكربي ن�سبة اىل ُعكرب  ب�سم 
الرا�سدية  منطقة  ولعلها  لبغداد  ال�رصقي  ال�سمال  يف  بليدة  وهي  العني 
حاليا وهو البغدادي املولد والدار الزجي ال�رصير الفقيه املقرئ املف�رص 
النحوي الديب اللغوي النحوي الفر�سي احلنبلي ال�سيخ المام العالمة

حياته  وعا�س  ورعة  تقية  ا�رصة  يف  بغداد  يف  وترعرع  العكربي  ن�ساأ 
يف  وعا�س  واملبادئ  القيم  ملتزما  العلم  وطلب  الخالق  كرم  جامعا 
بغداد من ولدته حتى وفاته يف نهاية ع�رص ال�سالجقة يف زمن كانت 
بغداد مركزا للثقافة وكان ل�سيوخ بغداد وعلمائها ف�سل عليه اذ تاأدب 
وتتلمذ عليهم يف علوم عديدة ومن �سيوخه علي بن ع�ساكر بن املرحب 
البطائحي ال�رصير املقرئ احلنبلي اللغوي ويحيى بن  حممد بن هبريه 
الفتح وعبد اهلل بن حممد  ابو  البطي  الوزير اىل املظفر وابن  �سعيد  بن 
ال�سل  املقد�سي  حممد  بن  طاهر  زرعة  وابو  بكر  ابو  البزاز  البغدادي 

الهمداين الدار
وابو العبا�س احمد بن املبارك املرقعاين وابراهيم بن  دينار النهرواين 
ال�ساعر  اليو�سفي  البغدادي ويحيى  ابي يعلى وابن  اخل�ساب  والقا�سي 
ومعارف  وا�سعة  ثقافة  البقاء  ابو  امتلك  ولقد  وغريهم  الق�ساب  وابن 
ال�سدارة بني علماء ع�رصه وعد واحد زمانه يف  متنوعة واحتل مركز 
والقراءات  القراآن  واعراب  والفقه  والفرائ�س  واحل�ساب  واللغة  النحو 
له  تقراأ  كانت  زوجته  ان  ويروى  الفرائ�س  علم  يف  وتفرد  ال�ساذة 
م�سجد  امام  وكان  الب�رص  فقيد  مده  بقى  لأنه  الدب  كتب  الليل  يف  
والفقهاء  العلماء  من  معا�رصيه  بتقدير  وحظي  بغداد  يف  حمدون  ابن 
وواعظ  العراق  وعامل  احلموي  ياقوت  منهم  مبكانته  وا�سادوا  والدباء 
اليه يف  بع�س امل�سائل  الذي كان يلجاأ  الفرج بن اجلوزي  ابو  ع�رصه 
ومن تالمذته عبد الرحمن بن جنم نا�سح الدين احلنبلي  وكذلك موؤرخ 
العراق المام احلافظ حممد بن �سعيد احلجاج   الوا�سطي املعروف بابن 
الدبيثي والذي كان يقول عنه:- �سمعنا منه ونعم ال�سيخ كان  وكذلك 
احلافظ املقد�سي ال�سعدي الدم�سقي وكذلك ابن النجار احلافظ البغدادي 
املراتبي  البغدادي  حممد  المام  والفقيه  املهلبي   الزدي  معقل  وابن 
وزكي الدين ابو حممد املنذري امل�رصي وابن عدلن بن حماد املو�سلي 
حيث  �سبعني  على  يزيد  ما  العكربي  موؤلفات  بلغت  وقد  كثري  وغريهم 
والعربية  والنحو  واللغة  الفقه  يف   اماما  القراآن  علوم  يف  اماما  كان 
املذهب  معرفة   يف  احل�ساب  يف  الفرائ�س  يف  العرو�س  يف  واحل�ساب 
تنوعت  م�سهوره  النواع م�سنفات  هذه  وله يف  النظرية  امل�سائل  ويف 
انواع  يف  ال�ستيعاب  موؤلفاته  ومن  والتخلي�س  وال�رصح  التاأليف  بني 
ودليل  التالزم  دليل  على  والعرتا�س  النحو  يف  والإ�سارة  احل�ساب 
والعراب  ال�سواذ  واعراب  احلما�سة  واعراب  احلديث  واعراب  التنايف 
القراآن والف�ساح عن معاين ابيات الي�ساح  من علل العراب واعراب 
والنت�سار حلمزة فيما ن�سبه اليه ابن قتيبة من �سكل القراآن والبالغة 
والرت�سيف يف   والكوفيني  والب�رصيني  النحويني  مذاهب  والتبيني عن 
علم الت�رصيف وتعليق يف اخلالف وتف�سري القراآن والتكملة والتلخي�س 
الل�سان  بتقومي  الن�سان  وتهذيب  علي   لبي  ال�سعر  ابيات  وتلخي�س 
و�رصح ابيات كتاب �سيبويه و�رصح ديوان املتنبي و�رصح لمية العجم 
احلريري  مقامات  و�رصح  اللمع  و�رصح  لل�سنفري   العرب  لمية  و�رصح 
وامل�سوق  احل�ساب  يف  ومقدمة  الفرائ�س  يف  وم�سنف  اجلدل  وكتاب 
املعلم يف ترتيب كتاب ا�سالح املنطق واملنتخب من كتاب املحت�سب 
ونزهة الطرف يف اي�ساح قانون ال�رصف والناه�س يف علم الفرائ�س 
ابو  قارب  ان  وبعد  كثرية  اخرى  وكتب  اجلدل  يف  اخلطل  من  وامللقح 
البقاء العكربي الثمانني �سنة من عمره ق�ساها يف العلم تويف  ببغداد 

عام٦١٦ هج ودفن يف مقربة باب حرب�سنة .

صحف بغداد الهزلية.. ما بين جريدتي النوادر وكناس الشوارع 
بغداد ــ طارق حرب

بغداد - خاص

اكاد افقد املراءة الوفية التى ع�شت معها ) 49 ( عامًا ام اوالدي 
ارتفع  البي�ض  و�شحن  القهوة  كوب  �شباحا  يل  تقدم  وهي 
�شغطها اىل ) 21 ( ال�شاعة الواحدة م�شاء وهي درجه خميفة 
اىل  اأو�شلتنا  وتعاىل  �شبحانه  الله  عناية  لكن   ، ال�شن  لكبار 
املهذب والكادر يعمل بجد  ال�شاب  الدكتور  ، واذا  امل�شت�شفى 
واخال�ض داخل امل�شت�شفى يفح�ض وي�شخ�ض .وتفاجئنا ان 
مل  خطري  �شابقة  وهذه  االأدوية  فيه  متوفرة  غري  امل�شت�شفى 
حتدث بالعراق الأول مره ا�شمع م�شت�شفى حكومي مل تتوفر 
ال�شاعة  .وولدها  ال�شرير  على  نائمه  ،واملري�شة  االأدوية  به 
الواحد ليال يبحث ويفت�ض على ال�شيدليات خارج امل�شت�شفى 
ليال ليجلب لها حبوب حتت الل�شان وحبوب ال�شغط العالية 
و�شكرنا  امل�شت�شفى  خارج  ال�شيدليات  من  عليها  وح�شلنا 
اخلا�ض للدكتور والعاملني وحرا�ض امل�شت�شفى على مابذلوه 
لكرثة  امل�شت�شفى  على  الكثيفه  االزدحامات  من  ،،بالرغم 

احلوادث الليلية واحلاالت املر�شية ،
كثافة  ذو  ال�شعلة  مدينة  بان   ، الوزيرة  ت�شمع  ان  امتنى 
 ، القادمة  ال�شنة  يف  ق�شاء  تكون  ان  تر�شحت  عالية  �شكانية 
ال�شاعدي  ال�شيخ عادل  راأ�شهم  بف�شل بع�ض اخلريين وعلى 
ع�شو حمافظة بغداد ،لكن اخلدمات ال�شحية دون امل�شتوى 
املطلوب من قبل الوزارة ،انا اذكر املالحظات لل�شيدة الوزيرة 
الذي  العام  امل�شت�شفى  هذا  اىل  االأدوية  توفر  ان  الله  �شلمها 
يخدم املنطقة ،،انا لي�ض عندي اعرتا�ض على �شلوك العاملني 
بال�شرية  ميتازون  ال�شعلة  مب�شت�شفى  العاملني  ،ان  اأبدا 
واالخالق واالمانة العالية ، ابتدًا من املدير العام اىل ا�شفر 

عامل ولهم جزيل ال�شكر على مايبذولة خلدمة املنطقة ،
توفرها  ان  ارجو  الوزيرة  لل�شيدة  املالحظات  اذكر  انا 

للم�شت�شفى الذي يخدم ق�شاء ال�شعلة واملناطق املجاورة ،،
امل�شاب  يحتاجها  التى  ال�شرورية  االأدوية  انواع  توفري   /1
ومن منا�شئ جيدة ، واالبتعاد عن ا�شترياد االأدوية من الدول 
املجاورة التعبانة رجاًء ، الن هذه فيها حياة ان�شان يجب ان 

حتافظني عليها وانت امل�شوؤولة بالدرجة االوىل ..
واحد  طبيب  من  بدال   ، رجاء  الليل  يف  اثنان  اأطباء   /2
حتدث  التى  واالإ�شابات  املر�شية  احلاالت  لكرثة  ،وال�شبب 
لكرثة  يكفي  مل  الطوارئ  يف  الواحد  ،والطبيب  بالليل 

احلوادث واالإ�شابات املر�شية الليلية …
٣/ توفري عمال النظافة وزيادة عددهم وباالخ�ض املرافقات 
الطفح  وركود  املجاري  ان�شدادات  فيها  لكون  ال�شحية 
بالق�شم منها وقلت االيادي العاملة للمنظفني ، وهذا مهم جدًا 
ياح�شرة الوزيرة خلدمة �شحة املواطن العراقي .عتبنا على 
بينم  التن�شيق  منهم  يفرت�ض  ال�شعلة  اهايل  من  امل�شوؤولني 
حول الزيارات امل�شتمرة وتاأ�شريهم على نقاط اخلطاء التى 
حتدث يف دوائر الدولة اخلدمية يف مناطقهم ،، علي حممد 

اجليزاين �شحفي ونا�شط يف منظمة حقوق االن�شان ..

مبدعون
من العراق إيجار اموال الدولة بثمن بخس ومدة طويلة.. عقود باطلة وجريمة 

البغدادي العكبري 

إلى وزيرة الصحة 

بقلم- مواطنة 

أقالم حرة

يعاين العراقيون من نق�س يف الطاقة الكهربائية منذ ع�رصات 
ال�سنني، بينما يح�سل �سكان بغداد على اأقل من 10 �ساعات 
من الكهرباء يومًيا، مما يعني اأن �سبكة الكهرباء يف البالد ل 

ميكنها دعم اأنظمة تكييف هواء لكي ميكن العتماد عليها.
ومثلما يوؤثر ارتفاع درجات احلرارة على النا�س، يوؤثر كذلك 
احلر،  موجة  من  احليوانات  وتعاين  ا،  اأي�سً احليوانات  على 

وهي يف حاجة لر�سها باملياه خالل هذه الأيام.
وقد اأُنفقت مليارات الدولرات يف العراق يف حماولة لإ�سالح 
ل  التحتية  البنية  اأن  اإل   ،2003 عام  منذ  الكهرباء  �سبكة 
احلرارة  موجات  ،وَتزيد  الإهمال  من  وتعاين  هي،  كما  تزال 

امل�ساعب على �سكان العراق.
احتل العراق واإيران والكويت املراتب الثالث الأوىل يف قائمة 
الدول الأكرث حرارة بالعامل.ون�رصت حمطة "بال�سريفيلي" يف 
يف  احلرارة  درجات  باأعلى  جدوًل  الأمريكية،  كاليفورنيا 

العامل خالل الـ24 �ساعة املا�سية.
املرتبة  احتلت  العراقية  العمارة  مدينة  اأن  اجلدول  وبني 
مدينة  كاأعلى  باجلدول  مدرجة  مدينة   15 اأ�سل  من  الأوىل 
حرارة بالعامل، بدرجة حرارة تبلغ 51.6 درجة مئوية، تليها 

ا 51.6 درجة مئوية. مطربة الكويتية بدرجة حرارة اأي�سً
فيما جاءت منطقة حي احل�سني ب الب�رصة ثالثة بدرجة حرارة 
حرارة  بدرجة  احلي   - الكوت  ثم  مئوية،  درجة   51.5 تبلغ 
تبلغ 51.4 درجة مئوية، ثم يف املرتبة اخلام�سة مدينة بدرة 
مدينة  و�ساد�ًسا  مئوية،  درجة   51 حرارة  بدرجة  وا�سط  يف 
مئوية.وجلاأ  درجة   51.2 ا  اأي�سً حرارة  بدرجة  النا�رصية 
ب�سكل كبري  ارتفاع درجات احلرارة  الكوت، مع  اأبناء مدينة 
وانقطاع التيار الكهربائي، اإىل �سواطئ نهر دجلة للهروب من 
حرارة ال�سيف الالهبة بعد يوم طويل من العمل، برغم غرق 
العديد منهم يف كل عام.وقال اأحد املواطنني اإنهم ي�سبحون 
ت�ستمر  ملدة  با�ستمرار،  الكهربائي  التيار  وانقطاع  احلر  من 

من �ساعة ون�سف اإىل �ساعتني.

نقص الطاقة الكهربائية يفاقم 
كارثة الموجة الحارة

المواطن و المسؤول
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