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جابر :ال�شركة الربيطانية تنتهك د�ستور وقوانني العراق

جلنة متخ�ص�صة حتذر �سفارة لندن من عدم م�شروعية �صفقة (بي بي) النفطية
بغداد /املدى والوكاالت

�أبلغ ��ت جلن ��ة النف ��ط والغ ��از بالربمل ��ان
امل�س�ؤول�ي�ن الربيطاني�ي�ن ،قلقه ��ا ب�ش� ��أن
م ��ا تق ��ول انه ��ا �صفق ��ة «خمالف ��ة للقانون»
مبلي ��ارات ال ��دوالرات �ستوقعها بي.بي مع
احلكومة العراقية يوم الثالثاء.
ويعار�ض بع� ��ض النواب يف الربملان العقد
الذي ف ��ازت بها بي.ب ��ي و�سي.ان.بي�.سي
ال�صيني ��ة لتطوير حقل نف ��ط الرميلة الذي
يبل ��غ حج ��م احتياطيات ��ه  17ملي ��ار برميل
ويع ��د اال�ضخم يف الع ��راق اذ يرون �أن لهم
حق اقرار �أو رف�ض مثل هذه االتفاقات.
وترف� ��ض احلكوم ��ة ذلك وت ��رى �أن موافقة
جمل�س الوزراء كافي ��ة .وتنبئ اعرتا�ضات
اللجن ��ة الربملانية باملخاطر ال�سيا�سية التي
تواجهه ��ا �ش ��ركات النف ��ط وم�ستثم ��رون
اخ ��رون بينم ��ا يتج ��اوز الع ��راق �سن ��وات
العن ��ف ومي�ضي �ص ��وب اج ��راء انتخابات
عامة يف كانون الث ��اين .ويقول امل�شرعون
ان ��ه ال يوج ��د م ��ا ي�ضم ��ن �أن حت�ت�رم �أي
حكوم ��ة جدي ��دة العق ��ود الت ��ي وقعته ��ا
احلكوم ��ة احلالية .وقال جابر خليفة جابر
مقرر جلن ��ة النفط والغاز ان اللجنة ت�سعى
اىل عق ��د لق ��اء م ��ع ال�سف�ي�ر الربيطاين يف
الع ��راق وم�س� ��ؤويل بي.ب ��ي ملناق�ش ��ة عدم
قانوني ��ة �صفق ��ة نف ��ط الرميل ��ة .وا�ض ��اف
بح�س ��ب رويرتز �أن بي.ب ��ي تنتهك د�ستور
وقوانني العراق بامل�ضي قدما يف ال�صفقة.
وق ��د اثريت ت�سا�ؤالت عدي ��دة حول جدوى
توقي ��ع العق ��ود م ��ع ال�ش ��ركات االجنبي ��ة،
وح�صولها على مبلغ ي�صل اىل دوالر واحد
عن ا�ستخراج برميل نفط ا�ضايف.
وم ��ن املقرر �أن يوق ��ع وزي ��ر النفط ح�سني
ال�شهر�ست ��اين االتف ��اق مع ت ��وين هايوارد
الرئي� ��س التنفي ��ذي ل�شرك ��ة بي.ب ��ي وذلك
قب ��ل �أكرث من �أ�سبوع من مثول الوزير �أمام
الربملان يف جل�سة يتوقع �أن تكون متوترة
ملناق�شة طريق ��ة ادارته لرثوة النفط .وعقد
الرميل ��ة ه ��و �أول �صفق ��ة رئي�س ��ة جدي ��دة
يربمه ��ا العراق م ��ع �شركة نف ��ط عاملية منذ
حرب العراق يف العام  .2003وهو جزء من
خطة �أو�سع ت�شمل عدة اتفاقات مع �شركات
�أجنبية النعا�ش قط ��اع النفط املتداعي بعد
عق ��ود م ��ن احل ��رب والعقوب ��ات ولتعزي ��ز
االنت ��اج ال�ضعيف البالغ  2.5مليون برميل
يومي ��ا اىل �سبعة ماليني برمي ��ل يوميا يف
غ�ضون �ست اىل �سبع �سنوات.
وي�شار اىل ان عددا من اخلرباء واملهند�سني
النفطي�ي�ن يف حق ��ل الرميل ��ة اجلنوب ��ي قد
ذك ��روا لـ(امل ��دى) ان االمكان ��ات العراقي ��ة
قادرة على رفع االنتاج النفطي ب�شكل مواز
لالرق ��ام التي تعهدت به ��ا ال�شركات الفائزة
يف جولة الرتاخي�ص االوىل .وا�ضافوا ان
العراق بحاج ��ة اىل مواد واجهزة متطورة
لزي ��ادة االنت ��اج ولي� ��س ل�ش ��راكات اجنبية
ت�ض ��ع حق ��ول الب�ل�اد النفطي ��ة ،وخا�ص ��ة
احلق ��ول اجلنوبي ��ة الت ��ي تع ��د ال�شري ��ان
املهم اليرادات الع ��راق املالية ،يف م�ستقبل
جمهول.
وكان املتح ��دث الر�سم ��ي با�س ��م احلكوم ��ة
عل ��ي الدب ��اغ ق ��د ق ��ال يف وق ��ت �ساب ��ق �أن
العق ��د املوق ��ع ب�ي�ن احلكوم ��ة وال�شركت�ي�ن

الربيطاني ��ة وال�صيني ��ة املعتم ��د من وزارة
النف ��ط خا�ضع للقوان�ي�ن العراقي ��ة النافذة
وي�ؤكد �سلطة الدولة الكاملة على العقد وال
يعطي حقوق� � ًا ح�صرية لل�شرك ��ة الأجنبية.
وا�ض ��اف ان املق ��اول يخ�ض ��ع لل�ضرائ ��ب
والإلتزامات املالية الأخرى ح�سب القوانني
الناف ��ذة ويعتم ��د التناف� ��س عل ��ى متغريين
�أ�سا�سي�ي�ن يف عقد اخلدم ��ة املعياري وهما
م�ست ��وى �إنتاج الذروة يت ��م احل�صول عليه
بع ��د (� )6سنوات ومعدل الإنت ��اج الأ�سا�س

ال�سائ ��د قبل نف ��اذ العقد ي ��دام لفرتة ال تقل
ع ��ن � 7سن ��وات �إ�ضاف ��ة اىل عمول ��ة �أتعاب
�أرب ��اح املقاول عل ��ى �أ�سا� ��س دوالر/برميل
وتعوي� ��ض املق ��اول نق ��د ًا �أو عين� � ًا بالنفط
اخل ��ام ع ��ن الكل ��ف احلقيقي ��ة املرتتبة على
�أعمال التطوير والإنت ��اج الإ�ضايف �إ�ضافة
اىل الأرباح.
وميل ��ك الع ��راق ثال ��ث �أ�ضخ ��م احتياطيات
م ��ن النف ��ط يف الع ��امل لكن ��ه يحت ��ل املرتبة
احلادي ��ة ع�ش ��رة عل ��ى م�ست ��وى ال ��دول

املنتج ��ة للخام .ويف حال ��ة جناحها �ستقفز
االتفاقات بالعراق اىل املركز الثالث عامليا.
وق ��ال جاب ��ر ان ر�سالة جلن ��ة النفط والغاز
بالربمل ��ان �سلمت اىل ال�سف ��ارة الربيطانية
يوم ال�سبت .وتنتظر اللجنة رد ال�سفارة.
ويف غ�ضون ذلك ،وقعت وزارة النفط يوم
ام�س االثنني اتفاقا مبدئيا مع كون�سورتيوم
�شركات تقوده ايني االيطالية لتطوير حقل
الزب�ي�ر النفط ��ي ال ��ذي تبل ��غ احتياطيات ��ه
�أربع ��ة ملي ��ارات برمي ��ل .وتق ��ول ايني ان

م ��ن املتوقع �أن ت�ستثمر م ��ع �شريكيها وهما
اوك�سيدنت ��ال برتوليوم ك ��ورب وكوجا�س
الكوري ��ة اجلنوبية ع�شرة ملي ��ارات دوالر
يف حق ��ل الزبري لزيادة االنتاج اىل 1.125
مليون برمي ��ل يوميا م ��ن  195الف برميل
يوميا حاليا وذلك خالل �سبع �سنوات .فيما
قال وزي ��ر النفط ح�س�ي�ن ال�شهر�ستاين انه
يتوق ��ع �أن ت�ستثمر �شرك ��ة النفط االيطالية
الكربى ايني وال�شركاء  35مليار دوالر يف
حق ��ل الزب�ي�ر النفطي خالل �س ��ت �سنوات.

وتبل ��غ احتياطي ��ات حق ��ل الزب�ي�ر �أربع ��ة
مليارات برمي ��ل .وا�ضاف ال�شهر�ستاين ان
«اال�ستثم ��ار املتوقع �أن ي�ص ��ل اىل م�ستوى
ثاب ��ت من االنت ��اج عند  1.2ملي ��ون برميل
يوميا يبلغ نحو  20مليار دوالر يف �صورة
ر�أ�سم ��ال و 15ملي ��ار دوالر تكلف ��ة ت�شغيل
وهو م ��ا يعني �أن اجم ��ايل اال�ستثمار يبلغ
 35ملي ��ار دوالر خ�ل�ال ال�سن ��وات ال�س ��ت
املقبلة».
اىل ذلك قال م�ص ��در مالحي ان خط �أنابيب

مدير حملة �أوباما االنتخابية :جائزة نوبل لن تغري خطط الرئي�س الع�سكرية

باحثة :ال�سلوك اال�ستهالكي احد �أ�سباب تدهورها

ال ت���غ���ي�ي�رات يف ���س��ي��ا���س��ة وا����ش���ن���ط���ن جت�����اه ال����ع����راق

�شيكاغو /وكاالت

�أكد جون كوبر املدير التنفيذي للحملة االعالنية
االنتخابي ��ة للرئي� ��س الأمريك ��ي ب ��اراك �أوبام ��ا،
�أن ف ��وز الرئي� ��س بجائزة نوبل لل�س�ل�ام لن ي�ؤثر
يف �سيا�ست ��ه اخلارجي ��ة والع�سكري ��ة يف كل
م ��ن �أفغان�ست ��ان والع ��راق ،و�س ��وف ي�ستمر يف
�إ�ص ��دار قراراته وفق قناعت ��ه ال�شخ�صية ،ومدى
تال�ؤمها م ��ع م�صلحة الواليات املتح ��دة ،معتربا
اختيار اللجنة الرئي�س �أوباما لنيل اجلائزة جاء
ت�شجيع ��ا للتح ��رك نح ��و االق�ت�راب يف العالقات
الدولي ��ة ،وه ��ي ال�سيا�س ��ة الت ��ي تبناه ��ا املكتب
الرئا�سي الأمريكي اجلديد.
وق ��ال كوب ��ر بح�س ��ب �صحيف ��ة «القب� ��س» ام� ��س
االثن�ي�ن �إن نظ ��رة الرئي�س �أوبام ��ا تختلف كثريا

عن نظرات �أ�سالفه م ��ن الر�ؤ�ساء ،لأنه ي�ؤمن ب�أن
دور الوالي ��ات املتحدة �سوف يك ��ون �أكرث فعالية
بالتع ��اون واالقرتاب مع الدول الأخرى ،بدال من
اتخ ��اذ القرارات املهمة ،والت ��ي �سوف ت�ؤثر على
الع ��امل ،لوحده ��ا ،الفت ��ا �إىل �أن �أ�صع ��ب مراح ��ل
احلملة االنتخابية كان عند التعامل مع الإ�شاعات
� ،سواء تلك التي كانت تتهمه باعتناق الإ�سالم� ،أو
التي �شكك ��ت يف والدته خارج الواليات املتحدة،
و�أن احلمل ��ة االنتخابية ق ��ررت الرد ،و�أخذت يف
االعتب ��ار جتربة املر�ش ��ح الدميوقراطي للرئا�سة
الأخ�ي�ر ج ��ون ك�ي�ري الذي ف�ض ��ل ال�سك ��وت عن
ال�شائع ��ات امل�شكك ��ة بخدمت ��ه الع�سكري ��ة والتي
�أدت �إىل خ�سارت ��ه يف االنتخاب ��ات �أم ��ام املر�شح
اجلمه ��وري الرئي� ��س ج ��ورج بو� ��ش الإبن ،ومت

�إن�ش ��اء موق ��ع �إلك�ت�روين يحت ��وي عل ��ى جمي ��ع
املعلوم ��ات والأدل ��ة ،حت ��ى �أن احلمل ��ة ن�ش ��رت
�صورة �ضوئية من �شه ��ادة ميالد الرئي�س �أوباما
يف املوق ��ع ،للرد على جميع الإ�شاعات ،و�أحبطت
جميع املحاوالت للنيل منه.
والرئي� ��س االمريكي باراك اوبام ��ا تبنى �سيا�سة
ان�سح ��اب قوات ب�ل�اده املقاتلة م ��ن العراق عقب
ح ��رب طويلة امت ��دت منذ الع ��ام  2003لالطاحة
بنظام �صدام.
و�أ�ض ��اف كوبر �أن جميع اخلطابات املهمة ي�ؤلفها
الرئي� ��س �أوبام ��ا بنف�س ��ه م ��ن دون م�ساع ��دة من
الآخرين ،وكان �أبرز اخلطابات التي كتبها بنف�سه
ما �ألقاه يف والية بن�سلفانيا عن التاريخ الأمريكي
والأع ��راق ،وخطاب قب ��ول الرئا�س ��ة ،واخلطاب

تت�ضمن حتديد ا�ستخدام الهاتف املحمول ملنت�سبيها

�شرطة دياىل تتخذ �سل�سة �إجراءات
ملنع الهجمات الدامية
بعقوبة /وكاالت

اتخذت قيادة ال�شرط ��ة مبحافظة دياىل ام�س االثنني
�سل�سل ��ة �إج ��راءات �أمني ��ة عل ��ى �صعي ��د حف ��ظ الأمن
داخ ��ل مقراته ��ا ملن ��ع ح�ص ��ول �أي خ ��رق �أمن ��ي ،فيما
�أع ��دت خطة جدي ��دة لتنظيم عمل نق ��اط التفتي�ش يف
مداخ ��ل مراك ��ز املدن لتك ��ون �أكرث فعالي ��ة ملنع دخول
املتفج ��رات وامل�سلح�ي�ن .و�أكد خمت�ص ��ون يف ال�ش�أن
الأمن ��ي �أن االجراءات الوقائية املتخ ��ذة �سواء كانت
داخل املق ��رات االمنية �أو تفعي ��ل اداء نقاط التفتي�ش
له ��ا �أهمية على الواق ��ع الأمني ب�شكل ع ��ام .و�أو�ضح
الناط ��ق الإعالمي با�سم قي ��ادة �شرطة حمافظة دياىل
الرائ ��د غالب عطي ��ة ،بح�س ��ب وكالة (�شينخ ��وا)� ،أن
قي ��ادة ال�شرطة اتخذت اجراءات امني ��ة جديدة مهمة
لتعزي ��ز الأمن داخل مقرات الأجهزة الأمنية ،تت�ضمن
حتديد ا�ستخدام الهات ��ف املحمول من قبل املنت�سبني
يف �إج ��راء وقائ ��ي الهدف منه منع ح�ص ��ول �أي خرق
�أمني ،كما جرى الت�شديد على منع ا�ستخدام الهواتف
املحمول ��ة من قبل عنا�صر ال�شرط ��ة قبيل بدء حمالت
الدهم والتفتي�ش التي تنفذها ال�شرطة.
و�أك ��د عطية �إع ��داد خطة جدي ��دة لتنظي ��م عمل نقاط
التفتي�ش يف مراكز املدن ب�شكل تكون فيه اكرث فعالية
وقادرة على منع دخ ��ول امل�سلحني �أو املواد املتفجرة
�إىل الأحي ��اء ال�سكني ��ة ،م�ؤك ��دا �أن تفعي ��ل �أداء نقاط
التفتي� ��ش النها تعترب م ��ن اخلط ��وط الدفاعية املهمة
التي ميكنه ��ا �أن متنع دخ ��ول املتفج ��رات واال�سلحة
وامل�سلحني �إىل مراك ��ز املدن و�شن هجمات من �ش�أنها
زعزعة االمن واال�ستقرار.
بدوره� ،أكد م�ست�ش ��ار حمافظ دياىل لل�ش�ؤون االمنية

عام ��ر الطائ ��ي �أن �إع ��ادة تنظيم عمل نق ��اط التفتي�ش
يعترب خطوة باالجتاه ال�صحيح ل�سد جميع الثغرات
الت ��ي ت�ستغلها اجلماعات امل�سلح ��ة يف الو�صول �إىل
مراكز املدن من دون املرور ب�أي نقطة تفتي�ش .و�أ�شار
�إىل �أن ه ��ذا اخللل البد من معاجلته عرب اعداد خطط
عملية تعم ��د �إىل توزيع نق ��اط التفتي�ش االمنية وفق
ر�ؤي ��ة �صحيحة توف ��ر ق�سطا �أكرب م ��ن االمن وتكون
مبثابة حاجز مينع دخ ��ول املتفجرات واال�سلحة �إىل
مراكز املدن.
م ��ن جانبه ،ذك ��ر فا�ضل �ساير العب ��دول �ضابط �سابق
ومراق ��ب لل�ش� ��أن االمني املحلي يف بعقوب ��ة� :أن منع
ا�ستخ ��دام الهواتف املحمول ��ة ذات التقنيات احلديثة
ام ��ر بالغ االهمية يف الدوائر احل�سا�سة وبالتايل فان
ه ��ذه اخلط ��وة ت�ساعد على منع ح ��دوث خرق داخلي
لها.
و�أف ��اد ب� ��أن اتخ ��اذ اج ��راءات اك�ث�ر �ش ��دة ووقائي ��ة
�س ��وف تزي ��د م ��ن �صعوب ��ة ت�س ��رب املعلوم ��ات ع�ب�ر
العنا�ص ��ر املند�س ��ة يف االجه ��زة االمني ��ة با�ستخدام
�أجه ��زة الهات ��ف املحمول ��ة يف ظ ��ل وج ��ود ت�أكي ��دات
تطلقها الأجه ��زة االمنية على وج ��ود خروقات داخل
منظوماتها االمنية.
فيم ��ا ق ��ال وادي حن ��ون �ضاب ��ط �ساب ��ق باجلي� ��ش
العراقي «�إن تفعي ��ل اداء نقاط التفتي�ش �سوف ي�سهم
يف تعزي ��ز االمن واال�ستقرار واالرتق ��اء بعملها وفق
ال�صي ��غ ال�صحيحة التي متنع دخ ��ول املتفجرات �إىل
داخ ��ل االحي ��اء ال�سكني ��ة يف مراك ��ز املدن وم ��ا ينتج
عنه م ��ن تفجريات دموية ي ��روح �ضحيتها الكثري من
االبرياء».

توافراالمكانات العراقية لزيادة االنتاج النفطي

كرك ��وك الذي ينق ��ل اخلام م ��ن العراق اىل
مرف� ��أ جيه ��ان الرتك ��ي ا�ست�أن ��ف ال�ضخ يف
وقت مبك ��ر يوم ام� ��س االثنني بع ��د توقف
ا�ستم ��ر ا�سبوعا .وينقل خط االنابيب نحو
ربع �ص ��ادرات النف ��ط العراق ��ي �أو حوايل
 500ال ��ف برمي ��ل يومي ��ا .وق ��د توقف نقل
النف ��ط عرب اخل ��ط ب�سب ��ب اال�ض ��رار التي
حلق ��ت به يف انفجار وقع اال�سبوع املا�ضي
وكان �أول عملية تخريب يتعر�ض لها اخلط
منذ ني�سان.

الأخ�ي�ر يف  20كان ��ون الث ��اين  ،2009نافي ��ا �أن
تكون هن ��اك �أي خالفات داخلية بني امل�ست�شارين
والقائمني عل ��ى احلملة االنتخابية ،و�أن الرئي�س
�أوباما �أكد يف بداية احلملة االنتخابية اخلالفات
الداخلي ��ة ،و�أن �أي خالف ��ات باالم ��كان ت�سويتها
داخليا وبروح ال�صداقة والزمالة.
و�أك ��د �أنه تدخ ��ل ب�شكل وا�ض ��ح يف اختيار نائب
الرئي� ��س الأمريك ��ي ج ��ون باي ��دن ،م�ش�ي�را �إىل
�أن ل ��دى الرئي� ��س الأمريك ��ي ب ��اراك �أوباما �ستة
مر�شح�ي�ن بارزي ��ن منهم وزي ��رة ال�صحة احلالية
كاثل�ي�ن �سيبليو� ��س ،والتي لعب ��ت دورا مهما يف
م�شروع خدم ��ة الرعاية ال�صحية اجلديد ،وحاكم
والي ��ة فرجينيا ورئي� ��س اللجن ��ة الدميوقراطية
الوطني ��ة تيم كاين ،ومن مل يخرته �أوباما ليكون

نائبا رئي�سيا له ،وجد لهم �أدوارا يف حكومته.
ودافع عن اختيار ج ��ون بايدن الذي يعد من بني
�أبرز و�أقوى املر�شحني ليكون نائبا لأوباما ،قائال
« لديه خربة وا�سعة يف ال�سيا�سة اخلارجية ،فهو
رئي� ��س اللجن ��ة اخلارجي ��ة يف الكونغر�س ،ومن
الأم ��ور املقلق ��ة لن ��ا خ�ل�ال احلمل ��ة االنتخابي ��ة،
ه ��و ظ ��ن الناخبني ب� ��أن �أوبام ��ا ال ميتلك اخلربة
الكافي ��ة بال�سيا�س ��ات اخلارجي ��ة ،وان ��ه ق�ض ��ى
حيات ��ه خ ��ارج الواليات املتح ��دة �أثن ��اء �صغره،
وزيارات ��ه املتكررة �إىل �أفريقيا ،ولكن مل تكن تلك
الرحالت ب�أدوار ر�سمي ��ة» ،كما �أن �أوباما �أراد �أن
يكون نائب الرئي�س �شخ�صا ب�إمكانه قيادة البالد
�إذا �أ�صيب ب�أي مك ��روه م�ستقبال ،وكان االختيار
مريحا ،واجلميع تقبله.

بني وقف تنفيذ �أمر �إقالة عليوي وتعيني عبد اجلبار

�صالح الدين ..حمافظة يديرها «حمافظان»
تكريت /املدى والوكاالت

تع�ص ��ف �أزم ��ة �سيا�سي ��ة واداري ��ة،
ه ��ي الأوىل م ��ن نوعه ��ا يف الوق ��ت
احل ��ايل مبحافظ ��ة �ص�ل�اح الدي ��ن،
حيث ب ��ات للمحافظ ��ة «حمافظان»،
احدهم ��ا «م ��وكل» ب ��ادارة اعم ��ال
املحافظ ��ة ،والآخر «مق ��ال» عاد اىل
من�صب ��ه بق ��رار من رئي� ��س الوزراء
ن ��وري املالكي .وحدث ��ت الأزمة يف
اعق ��اب قرار جمل�س حمافظة �صالح
الدي ��ن باقالة املحافظ مط�شر ح�سني
علي ��وي ،ال ��ذي ينتم ��ي �إىل احلزب
اال�سالم ��ي العراق ��ي وم�صادق ��ة
املحكم ��ة االحتادية عل ��ى القرار ،ما
اك�سبه الدرج ��ة القطعية ،التي تلزم
املحافظ ب�ت�رك املن�صب فور �صدور
الق ��رار .اال ان رئي� ��س ال ��وزراء امر
بوق ��ف اج ��راءات اقال ��ة املحاف ��ظ
عليوي ووقف عملية انتخاب حمافظ
جديد ،وه ��و ما اعت�ب�ره خمت�صون
قانونيون «�سابقة خطرية» .وقالوا
بح�سب وكالة االنب ��اء ال�صينية :ان
هذا يعن ��ي جت ��اوز الد�ست ��ور الذي
اعطى جمال�س املحافظات �صالحية
اقالة املحافظ ،ويف حال عدم قناعته
باالج ��راء ف�أن من حق ��ه التظلم لدى
املحكمة االحتادية للنظر يف القرار،
الت ��ي �صادق ��ت بدورها عل ��ى القرار
وعدته قانونيا.
واعت�ب�ر جمل� ��س حمافظ ��ة �ص�ل�اح

الدي ��ن ي ��وم (االح ��د) �أم ��ر رئي� ��س
ال ��وزراء خمالفا للد�ست ��ور ا�ستنادا
�إىل قان ��ون جمال�س املحافظات لعام
 .2008وق ��ال احم ��د عبدالله رئي�س
املجل� ��س يف ت�صري ��ح �صحف ��ي� :إن
جمل� ��س حمافظة �ص�ل�اح الدين قرر
تو�ضي ��ح ال�صورة لرئي� ��س الوزراء
من خالل عدم قانونية االجراء الذي
اتخذه بع ��ودة املحاف ��ظ .وا�ضاف:
ان ه ��ذا االج ��راء ال ي�ستن ��د �إىل �أي
ن�ص قان ��وين لأن القان ��ون ا�شرتط
�صدور مر�سوم جمهوري بالتعيني،
فيم ��ا خول جمال�س املحافظات اقالة
املحافظ ،وهو ما ا�ستند اليه املالكي
من خالل تف�سري الن�ص على وجوب
بقاء املحافظ حل�ي�ن �صدور مر�سوم
االقال ��ة وع ��دم انتخ ��اب حماف ��ظ
جدي ��د .وتابع :ان ق ��رارات املحكمة
االحتادي ��ة ملزمة جلمي ��ع االطراف
مبا فيه ��ا رئي�س ال ��وزراء وال ميكن
ب� ��أي حال م ��ن االح ��وال االعرتا�ض
عليها �أو عدم تنفيذها.
ويف املقاب ��ل ،اعت�ب�ر احل ��زب
اال�سالم ��ي �أم ��ر املالك ��ي انت�ص ��ارا
ل ��ه .و�شهدت مدين ��ة �سامراء م�سقط
ر�أ� ��س املحاف ��ظ املق ��ال ،احتف ��االت
كبرية باملنا�سبة وعدوه ��ا انت�صارا
لهم بوجه م ��ن و�صفوهم باملف�سدين
وال�ضعف ��اء و�سارق ��ي ق ��وت ابن ��اء
املحافظة.

اىل ذل ��ك ق ��ال حمافظ �ص�ل�اح الدين
مط�ش ��ر ح�س�ي�ن عليوي ان ��ه مل يجر
تغي�ي�رات يف املنا�ص ��ب داخ ��ل
املحافظ ��ة ،داعي ��ا اىل التعاون ونبذ
اخلالف ��ات م ��ن اج ��ل بن ��اء البل ��د.
وا�ضاف عليوي يف م�ؤمتر �صحفي
عق ��ده يف مبن ��ى دي ��وان املحافظ ��ة
ام�س ان ��ه مل يكن يرغب يف املن�صب
كث�ي�را ،ولكن ما �ش ��ده للرجوع اليه
ه ��و تعاطف �أه ��ايل املحافظ ��ة معه،
م�ؤكدا ان ��ه قد ظلم بالق ��رار ال�صادر
م ��ن جمل� ��س حمافظة �ص�ل�اح الدين
والذي ين�ص ب�إقالته.
وتعي� ��ش دوائر املحافظ ��ة اليوم مع
ع ��ودة املحاف ��ظ املق ��ال �إىل مزاول ��ة
مه ��ام عملية ازدواجي ��ة يف التعامل
مع املحافظ الذي وكله املجل�س احمد
عبداجلب ��ار وم ��ع املحاف ��ظ املق ��ال.
وا�ص ��در جمل� ��س حمافظ ��ة �ص�ل�اح
الدين تعليم ��ات �إىل ر�ؤ�ساء الدوائر
بع ��دم تنفيذ اية اوامر ق ��د ي�صدرها
املحافظ املقال وحتميلهم امل�س�ؤولية
الكاملة يف حال تنفيذها.
وق ��رر املجل� ��س توجيه خط ��اب �إىل
رئي� ��س ال ��وزراء و�إىل املحكم ��ة
االحتادي ��ة الطالعه ��م عل ��ى الو�ضع
االداري وال�سيا�س ��ي يف املحافظ ��ة
م ��ن اجل و�ضع ح ��د النعكا�سات ذلك
عل ��ى الو�ض ��ع االمن ��ي وال�سيا�س ��ي
واالقت�صادي يف املحافظة.

خماطر البيئة� ..آخر
اهتمامات �شباب العراق
بغداد /وكاال ت

ال ت�سته ��وي البيئ ��ة وم�شكالته ��ا ال�شب ��اب العراقي�ي�ن كث�ي�ر ًا ،فالتقارير
العلمي ��ة الت ��ي ي�شاهدونها على �شا�ش ��ات التلفاز والن ��دوات التي تقيمها
وزارة البيئ ��ة لل�شب ��اب يف الوزارات ال تخرج عن كونه ��ا �أحاديث علمية
تنته ��ي يف املكان الذي تبد�أ فيه� .إذ م ��ن ال�صعب �أن يت�أقلم ال�شباب الذين
اعتادوا على الإهمال البيئ ��ي طوال حياتهم على ق�ضية االهتمام بالبيئة
وم�ؤثراتها وانعكا�ســاتها على املجتمع حا�ضر ًا وم�ستقب ًال.
وعل ��ى الرغم من �أن التغ�ي�ر املناخي الذي تتعر�ض ل ��ه جميع دول العامل
انعك� ��س ب�شكل ملحوظ على بيئة الع ��راق ،و�أبرز امل�شكالت الع�صرية مل
تكن حم�سو�س ��ة من قبل مثل اجلفاف والت�صح ��ر وتزايد ن�سبة الإ�صابة
بال�سرطان ��ات وغريها من الأم ��ور� ،إال �أن دور ال�شب ��اب العراقي يف دعم
البيئ ��ة ال ي ��زال يف طور ال ��والدة وال يرتقي اىل امل�ست ��وى املطلوب ،بل
يكاد يكون داعم� � ًا للق�ضاء على البيئة والإخ�ل�ال بالتوازن البيئي �سواء
كان ذلك مق�صود ًا �أو غري مق�صود.
وال يقت�صر �إهمال البيئ ��ة من قبل ال�شباب على رمي خملفات اال�ستخدام
اليوم ��ي �أينم ��ا �ش ��ا�ؤوا �أو الإكثار من ا�ستخ ��دام الأجهزة وامل ��واد التي
ت�ض ��ر البيئة ،ب ��ل ينعك�س هذا الأم ��ر على تف�ضيلهم ال�سل ��ع اال�ستهالكية
عل ��ى ال�سلع املعم ��رة وانتهاج ال�سلوك اال�ستهالك ��ي يف جميع مقتنياتهم
اليومي ��ة واجل ��ري وراء كل ما ه ��و جديد بغ� ��ض النظر ع ��ن انعكا�ساته
ال�سلبية على بيئتهم وحياتهم.
و�أ�صب ��ح االهتم ��ام بالبيئ ��ة يف بل ��د مثل الع ��راق ،وك�أنه ع ��ار كبري على
فاعل ��ه ،فلي�س من املن�صف �أو املعق ��ول ر�ؤية �شاب ي�ضع علبة امل�شروبات
الغازي ��ة يف �ســـلة املهمالت املنت�شرة يف اجلامع ��ة �أو عند بع�ض املناطق
ال�سكني ��ة عن ��د االنتهاء من تناول م ��ا فيها ،وبات رم ��ي النفايات واملواد
التالف ��ة بجان ��ب احلاوية عادة يخ�ض ��ع من يخالفها لال�سته ��زاء ،والويل
مل ��ن يتحدث ع ��ن النظافة �أو البيئة خ ��ارج بيته� ،إذ ال يلق ��ى ه�ؤالء �سوى
ال�سخري ��ة ممن يعتق ��دون �أن الأو�ضاع خرب ��ة وال ي�ستطيع املرء �إ�صالح
ما يف�سده الزمن.
�أم ��ا الرح�ل�ات ال�شــبابية اليومية التي تنطلق يف نه ��ر دجلة فهي واحدة
م ��ن �أهم �أ�سب ��اب ملوثات النه ��ر� ،إذ يرمي ال�شباب بقاي ��ا الطعام والعلب
والأكيا� ��س الفارغ ��ة و�سط النه ��ر �أو على �ضفافه ،ومثله ��م يفعل ال�شباب
الذين ي�ســهرون لي ًال يف متنزهات �أبي نوا�س املحاذية لدجلة.
الباحثة ال�شابة يف ق�سم علوم احلياة يف جامعة بغداد نب�أ �سمي�سم تقول:
�إن ال�سل ��وك اال�ستهالكي ل�شب ��اب العراق بات واحد ًا م ��ن �أ�سباب تدهور
البيئ ��ة اىل جان ��ب العوام ��ل الطبيعي ��ة الأخ ��رى التي ولدته ��ا احلروب
ون�سب ��ة الإ�شعاع ��ات الت ��ي تعر� ��ض له ��ا الع ��راق واالحتبا� ��س احلراري
والت�صحر وغريها من الظواهر التي �أدت اىل تدهور البيئة يف العراق.
وت�ؤكد �سمي�سم ان الو�ضع البيئي يف العراق و�صل اىل مراحل خطرية،
ويتوجب �أن يخ�ضع ال�شب ��اب اىل دورات تثقيف وتوعية خا�صة بكيفية
احلف ��اظ على البيئ ��ة يف �ضوء التغ�ي�رات املناخية التي تط ��ورت ب�شكل
كب�ي�ر يف ال�سن ��وات املا�ضي ��ة ،ف�ض�ل ً�ا عن فر� ��ض عقوب ��ات قانونية على
املواطن�ي�ن الذين ي�سهمون يف الإخالل بالبيئة بغ�ض النظر عن �أعمارهم
و�أجنا�سهم.
وت�ضي ��ف� :أن ال�شباب يف كرد�ستان العراق يبدون �أكرث وعي ًا من غريهم
ب�أهمي ��ة البيئ ��ة� ،إذ قام ��وا بت�شكيل ف ��رق خا�صة لزراع ��ة الأ�شجار دائمة
اخل�ض ��رة حول املدن لتف ��ادي ظاهرة التغري املناخي ف�ض�ل ً�ا عن �أن املدن
واملتنزه ��ات والأماك ��ن العام ��ة هن ��اك تبدو �أنظ ��ف بكثري م ��ن العا�صمة
نف�سها.

