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�ســيا�سي��ون :الكوي��ت تعيـ���ش بعقـلي��ة املا�ضــ��ي
متابعة /املدى

برغم م ��ا يعلنه امل�س� ��ؤولون من جهود
دبلوما�سية حلل �أزمة ميناء مبارك مع
الكويت �إال ان الأزمة ال تزال م�س ��تمرة
وال توجد حل ��ول يف الأفق حتى الآن.
فف ��ي ظل ه ��ذه الأج ��واء امللب ��دة طالب
�سيا�سيون احلكومة العراقية بالإ�سراع
باللجوء �إىل املحاك ��م الدولية باعتبار
العدد ( )2149ال�سنة الثامنة  -اجلمعة ( )3حزيران 2011

ان امل�شروع الكويتي يعد جتاوزا على
خ ��ط التالوك الذي �س ��يحرم البالد من
ممره املائي العميق.
وكان ال�س ��فري الكويتي يف بغداد علي
امل�ؤم ��ن �أك ��د �أن "ب�ل�اده اطلع ��ت الوفد
العراق ��ي ال ��ذي زاره ��ا قبل �أي ��ام على
الوثائ ��ق الت ��ي ت�ش�ي�ر �إىل ع ��دم ت�أثري
مين ��اء مب ��ارك عل ��ى املالح ��ة البحرية
داخ ��ل املي ��اه الإقليمي ��ة العراقي ��ة"،

ال�سليمانية  /املدى
دع ��ا رئي� ��س اجلمهوري ��ة العراقي ��ة،
ال�سكرت�ي�ر الع ��ام لالحت ��اد الوطن ��ي
الكرد�ست ��اين ،جمي ��ع االط ��راف
ال�سيا�سي ��ة يف كرد�ست ��ان ،مب ��ن فيها
املعار�ض ��ة ،للتع ��اون م ��ع ال�سلط ��ات
به ��دف اج ��راء اال�صالح ��ات املطلوبة
يف االقلي ��م ،م�ش�ي�ر ًا اىل ان دع ��وة
�سلطات كرد�ستان للحوار وامل�صاحلة
مع اطراف املعار�ضة ال ينم عن �ضعف
احلزبني احلاكمني.

وكان الرئي� ��س جالل طالباين قد القى
كلمة يف الذكرى  36لت�أ�سي�س االحتاد
الوطن ��ي الكرد�ست ��اين ،االربع ��اء
املا�ضي ،وقد تناقلته ��ا غالبية و�سائل
االع�ل�ام وبثتها ب�ش ��كل مبا�شر ،تطرق
فيها اىل االو�ضاع االخرية التي �شهدها
اقلي ��م كرد�ستان ،وعالق ��ات ال�سلطات
م ��ع املعار�ضة ،قائ ًال ان ��ه "ينبغي على
اطراف املعار�ض ��ة ،حتقيق امل�صاحلة
لي� ��س فق ��ط م ��ع احلزب�ي�ن احلاكمني،
بل مع جميع االط ��راف ال�سيا�سية يف
اقليم كرد�ستان".

واعرب طالباين عن امله يف �أال تعترب
املعار�ض ��ة دع ��وة ال�سلط ��ات الج ��راء
م�صاحل ��ه معها انها نابع ��ة من �ضعف
احلزب�ي�ن احلاكمني(االحت ��اد الوطني
والدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين) ،مبين� � ًا
ان "االحت ��اد الوطن ��ي والدميقراطي
الكرد�ست ��اين يتمتع ��ان مبوق ��ف قوي
اكرث من اي وقت".
واكد ال�سكرتري العام لالحتاد الوطني
"اننا ن�ؤمن ب�ضرورة م�شاركة اجلميع
يف ال�سلط ��ة ،وان يك ��ون احلك ��م
�شام ًال".

م�ش ��كالت مل يتم ح�سمه ��ا بعد ،ناهيك
ع ��ن عدم وج ��ود توافقات ب�ي�ن الكتل
العراقي ��ة ،اال انن ��ا نوا�ص ��ل م�ساعينا
م ��ن اج ��ل بن ��اء ع ��راق دميقراط ��ي
فيدرايل".
من جانب اخر تلقى رئي�س اجلمهورية
برقية تهنئة من رئي�س الوزراء نوري
املالكي مبنا�سبة الذكرى  36لت�أ�سي�س
االحت ��اد الوطن ��ي الكرد�ست ��اين ،اكد
فييها امنياته بان تكون هذه املنا�سبة
حاف ��زا ملزيد م ��ن التكاتف ب�ي�ن ابناء
ال�شعب العراقي.

احلكومة حتي��ل ملف عن الف�ساد
يف البنك التجاري اىل الق�ضاء
بغداد /املدى
�أعلنت احلكومة ام� ��س اخلمي�س عن �إحالة ملف للف�ساد يف
البنك التجاري �إىل الق�ض ��اء التخاذ الإجراءات الالزمة ،يف
ح�ي�ن و�صف رئي�س الوزراء نوري املالكي امل�ؤ�س�سة املالية،
بـ"القل ��ب احليوي الناب� ��ض" لعملية الإعم ��ار واال�ستثمار،
ودع ��ا �إىل احلفاظ على ال�سمعة العاملي ��ة للم�صرف العراقي
للتجارة ،ومعاجلة موا�ضع اخللل يف امل�ؤ�س�سات امل�صرفية
كافة.
وق ��ال املالك ��ي يف حدي ��ث لعدد م ��ن و�سائل االع�ل�ام " ،على
هام� ��ش زيارت ��ه للم�ص ��رف التج ��اري العراق ��ي� :إن جلن ��ة
حتقيق ��ة م�شرتكة م ��ن هيئة النزاهة ودي ��وان الرقابة املالية
ووزارة املالي ��ة وخرباء قدمت تقريرا ع ��ن وجود خمالفات
يف البن ��ك العراقي التجاري" ،مبين ��ا �أن "التقرير احيل اىل

معاركقا�سيةب�صنعاءو�ألف
م�سلح ي�صلون العا�صمة
�صنعاء/وكاالت
قال �شهود عيان يف العا�صمة اليمنية،
�صنع ��اء� ،أنهم �شاهدوا �أك�ث�ر من �ألف
م�سلح قبلي يدخلون املدينة اخلمي�س،
لدع ��م زعي ��م قبيل ��ة حا�ش ��د ،ال�شي ��خ
�صادق الأحم ��ر ،الذي يخو�ض معارك
قا�سي ��ة م ��ع الق ��وات احلكومي ��ة من ��ذ
�أيام ،بينم ��ا ذكر التلفزيون اليمني �أن
مواجهات وقعت عن ��د مداخل �صنعاء
مع م�سلحني ،ما دفعهم للرتاجع.
ت�ضارب ��ت الأنب ��اء ب�ش� ��أن الو�ضع يف
مط ��ار �صنع ��اء ال ��دويل ،فق ��د �أ�شارت
م�ص ��ادر يف �إدارت ��ه �إىل �أن جمي ��ع
الرحالت قد ع ّلق ��ت ،ب�سبب ا�شتباكات
عنيفة على مقربة منه ،و�إن كان املطار
نف�سه غري مغلق ،بينما نفى التلفزيون
الر�سم ��ي اليمن ��ي ذل ��ك ،م�ش�ي�ر ًا �إىل
�أن جمي ��ع رح�ل�ات اخلط ��وط اجلوية
اليمنية مازالت وفق جدولها املعتاد.
وحول دخ ��ول امل�سلح�ي�ن �إىل �صنعاء
ق ��ال جني ��ب جميل ��ي� ،أح ��د �س ��كان
العا�صم ��ة اليمنية" :ر�أين ��ا امل�سلحني
يدخلون ،وعندم ��ا �س�ألناهم عن �سبب
حمله ��م لل�س�ل�اح قال ��وا �إنه ��م يريدون
دعم زعيمهم ال�شيخ �صادق الأحمر".
من جهت ��ه ،قال م�ص ��در حكومي طلب
ع ��دم ذك ��ر ا�سم ��ه �إن القت ��ال ا�شتد يف
�صنع ��اء خ�ل�ال اليوم�ي�ن املا�ضي�ي�ن
ب�سب ��ب تدخل ق ��وات النخب ��ة امل�شكلة
م ��ن وحدات خا�ص ��ة وكتائب احلر�س
اجلمه ��وري حل�س ��م الو�ض ��ع يف
العا�صمة.
و�أ�ض ��اف امل�ص ��در �إن ه ��ذه الق ��وات
مدربة على تطه�ي�ر الأبنية وقد طلبت
منها احلكومة التدخل لأنها ترغب يف
احلد من اخل�سائر العامة التي قد تقع
يف حال ا�ستخ ��دام القوات الع�سكرية
العادية.
و�أع ��رب امل�صدر عن قلق ��ه حيال غياب
الو�ساط ��ات التي ميكن له ��ا �أن حتول
دون تفاق ��م املواجه ��ات يف اليم ��ن
و�س� ��أل�" :أي ��ن دول اخللي ��ج؟ �أي ��ن
الأ�صدق ��اء يف املجتمع الدويل؟ يجب

�أن تتدخ ��ل جه ��ة ما لوقف م ��ا يجري!
يب ��دو �أن اجلميع ا�ست�سل ��م لأ�سباب ال
نعرفها ،ولك ��ن القتال يف العا�صمة قد
ميتد لفرتات طوال جد ًا".
و�أبدى امل�س�ؤول قلقه حيال ما قال �إنها
"عمليات نه ��ب" تتعر�ض لها املرافق
العام ��ة ب�سبب انقط ��اع الكهرب ��اء� ،إذ
ي�ص ��ار �إىل �سرق ��ة �أجه ��زة الكمبيوتر
والأث ��اث م ��ن ال ��وزارات والدوائ ��ر
املختلفة.
م ��ن جهت ��ه ،اتهم موقع ح ��زب امل�ؤمتر
ال�شعب ��ي الع ��ام احلاك ��م يف اليمن من
و�صفه ��ا بـ"ع�صاب ��ة الأحم ��ر" ب�أنه ��ا
قام ��ت بـ"نه ��ب معلوم ��ات وزارة
ال�صناعة والتج ��ارة "،وبينها �أجهزة
كمبيوتر ووثائق مفاو�ضات م�شروع
ان�ضم ��ام اليم ��ن �إىل منظم ��ة التجارة
العاملية وكذلك وثائق تتعلق بعالقات
اليمن االقت�صادية والتجارية.
كم ��ا �ص ��رح م�ص ��در م�س�ؤول ب ��وزارة
الداخلي ��ة ب� ��أن وحدات �أمني ��ة خا�صة
وجه ��ت "�ضرب ��ات قوي ��ة وموجع ��ة
لع�صاب ��ات �أوالد الأحم ��ر الإجرامي ��ة
يف منطق ��ة احل�صب ��ة ب�أمانة العا�صمة
ونف ��ذت عملي ��ات نوعي ��ة و�شجاع ��ة
متكن ��ت خاللها م ��ن �إخ ��راج املعتدين
من عدد من املن�ش� ��آت واملرافق العامة
يف منطق ��ة احل�صب ��ة ب�أمانة العا�صمة
وتطهريها من تلك الع�صابات".
ورغم ت�ضارب املعلومات حول حقيقة
الو�ض ��ع يف �صنع ��اء ،وكذل ��ك ح ��ول
ح�صيل ��ة اخل�سائ ��ر الب�شري ��ة ،غري �أن
بع� ��ض امل�ص ��ادر �أ�ش ��ارت لوج ��ود 17
قتي�ل ً�ا ،بينهم  11م�سلح� � ًا من عنا�صر
القبائل و�ستة مدنيني.
وكان الأمني العام للأمم املتحدة ،بان
كي مون ،قد �أعرب عن قلقه البالغ �إزاء
تده ��ور الأو�ضاع يف اليم ��ن الأربعاء
وطال ��ب احلكوم ��ة اليمني ��ة و�أف ��راد
القبائ ��ل امل�شارك�ي�ن يف املواجه ��ات
العنيفة يف �صنع ��اء ،بالوقف الفوري
لإط�ل�اق النار م ��ن �أجل ال�سم ��اح ببدء
املفاو�ضات.
تفا�صيل اخرى �ص6

متابعة /املدى

ب � ��ائ � ��ع ق� � �ه � ��وة ج� � � � ��وال يف ب � � �غ� � ��داد  ..........ع � ��د�� � �س � ��ة� :أده� � � � � ��م ي ��و�� �س ��ف

احلكيم� :ص��راع ال�سيا�سيني ت�سب��ب يف تدهور
الأمن واخلدمات
بغداد /املدى
�أ�ش ��ار املجل� ��س االعل ��ى اال�سالم ��ي العراقي
عم ��ار احلكي ��م اىل ا�ستم ��رار اال�ضطراب ��ات
يف بع�ض الدول العربية م�ؤكدا ان مايجري
من حتديات وا�ستمرار �سفك الدماء وانتهاك
االعرا�ض "ميثل و�صمة عار يف جبني بع�ض
االنظمة العربية اجلائرة".
و�ش ��دد عل ��ى ان ا�ستم ��رار نه ��ج التعن ��ت
والت�شب ��ث بال�سلط ��ة لبع� ��ض االنظم ��ة التي
توا�ص ��ل قمع �شعوبها �سيول ��د حروبا اهلية
طاحنة خا�صة اذا ما عمل ه�ؤالء احلكام على
متكني املتطرف�ي�ن والقاعدة من �شعوبهم من
اجل مد فرتة حكمهم اليام او ا�سابيع.
وق ��ال :ان هذه االح ��داث درو�س مهمة ت�ؤكد
ان ارادة ال�شع ��وب ال تقه ��ر وعلى احلاكم ان
يتنازل ويخرج من ال�سلطة امام ارادة �شعبه
قبل ان يرغم على الرحيل بطريقة مهينة.
وا�ش ��ار احلكي ��م يف كلم ��ة بامللتق ��ى الثقايف
اال�سبوع ��ي للمجل� ��س االعل ��ى يف بغ ��داد

اجلهات الق�ضائية امل�س�ؤولة للنظر فيه.
و�أ�ضاف املالكي �أن "امل�ؤ�س�سة املالية �سواء كانت الـم�صرف
التج ��اري العراق ��ي �أو البنك املرك ��زي �أو امل�صارف الأخرى
ت�شكل القلب احليوي الناب�ض لعملية الإعمار واال�ستثمار"،
م�ش�ي�را اىل �أن "احلكومة �ستتابع جمي ��ع م�ؤ�س�سات الدولة
بخا�ص ��ة امل�ص ��ارف باعتباره ��ا املوف ��رة لل�سيول ��ة واملانحة
للت�سهيالت".
ودعا املالك ��ي �إىل "احلفاظ على ال�سمع ��ة العاملية للم�صرف
العراقي للتجارة التي ا�ستطاع �أن يحققها من خالل اجلهود
الكب�ي�رة التي ق ��ام بها الكثري م ��ن امل�س�ؤولني ،كم ��ا دعا اىل
معاجل ��ة نقاط اخلل ��ل التي ميك ��ن �أن ت�شكل خرق ��ا يف هذه
امل�ؤ�س�سة يعوق تطورها".
وتابع املالكي �أن "االمور �ست�أخذ جمراها الطبيعي بال�شكل
الذي ي�ضمن �سالم ��ة امل�ؤ�س�سة وا�ستمراره ��ا بعد اال�ستماع
اىل مالحظات رئي�س امل�صرف وامل�س�ؤولني فيه".
و�أك ��دت احلكوم ��ة العراقي ��ة يف ال� �ـ 13من �شب ��اط املا�ضي،
�سعيه ��ا لالن�ضم ��ام �إىل منظم ��ة التج ��ارة الدولي ��ة وت�أم�ي�ن
احلماي ��ة للأم ��وال العراقي ��ة يف اخلارج ،فيم ��ا �شددت على
�أهمي ��ة العم ��ل على بن ��اء اقت�ص ��اد عراقي متن ��وع وتطبيق
�سيا�س ��ات اقت�صادية متطورة من خ�ل�ال ت�شجيع اال�ستثمار
وت�سهيل وتنظيم التجارة وتر�شي ��د امليزانية العامة للدولة
و�إقرار قانون النفط والغاز.
وي�أت ��ي احلدي ��ث عن ان�ضمام الع ��راق �إىل منظم ��ة التجارة
العاملي ��ة وحماي ��ة �أمواله يف اخلارج مغاي ��را ملا هو موجود
على �أر�ض الواقع ،كقرارات ارتباط الهيئات امل�ستقلة ومنها
البن ��ك املركزي العراقي باحلكوم ��ة مبا�شرة بدال من جمل�س
النواب ،وعدم تركيز احلكومة على دعم القطاع اخلا�ص.
ورغ ��م االنفتاح الوا�سع على العامل الذي يعي�شه العراق منذ
التغي�ي�ر الذي ابت ��د�أ يف العام  2003بعد عق ��ود من العزلة،
�إ ّال �أن عالقات ��ه االقت�صادية اخلارجية م ��ا تزال ت�شهد تعرثا
وا�ضحا لأ�سباب عدة يف مقدمها حالة الركود االقت�صادي.
وي�ش�ي�ر املراقب ��ون �إىل �أن االن�ضم ��ام �إىل منظم ��ة التجارة
العاملي ��ة ميثل هدفا رئي�سا للكثري م ��ن االقت�صاديات املحلية
نظ ��را للمي ��زات التي يحققها هذه االن�ضم ��ام من اندماج يف
االقت�ص ��اد العاملي ،وتوفري فر�ص كب�ي�رة لال�ستثمار ،ف�ضال
ع ��ن �إيجاد �أ�س ��واق ملنتجاته ��ا� ،إ ّال �أن ه ��ذه العملية مرتبطة
بحج ��م وطبيعة املكونات التناف�سية الت ��ي ميلكها االقت�صاد
الوطن ��ي ،ليدخل ال�سوق العاملية �شري ��كا ومناف�سا ،وهو ما
لي�س متوفرا لالقت�صاد.

الأنواء اجلوية:
العوا�صف الرتابية
ت�ستمر حتى الغد

نفى �أن تكون �إ�ستقالة عبد املهدي متهيداً خلالفة املالكي

اىل اهمي ��ة احل ��وار الوطن ��ي ب�ي�ن االنظمة
وال�شع ��وب م ��ن اج ��ل من ��ح مواطنيه ��ا
احلريات احلقيقي ��ة وتكاف�ؤ الفر�ص والعدل
واالن�ص ��اف مو�ضح ��ا ان تخ�صي� ��ص الدول
ال�صناعي ��ة الثم ��ان مبل ��غ  40ملي ��ار دوالر
لدع ��م الدميقراطية يف دول املنطقة امنا هي
ر�سالة وا�ضحة للجميع للتعرف على طبيعة
ال�صورة التي يراد ان تكون عليها املنطقة.
و ب�ش� ��أن االو�ض ��اع ال�سيا�سي ��ة املت�أزمة يف
العراق دعا احلكيم امل�س�ؤولني وال�سيا�سيني
اىل الرتف ��ع ع ��ن �صراعاته ��م وترا�شقه ��م
االعالم ��ي "ال ��ذي ا�صب ��ح املواط ��ن يدف ��ع
�ضريبته وبات يعتقد ان هذه ال�صراعات هي
ال�سبب وراء تراجع االمن واخلدمات".
واك ��د عل ��ى �ض ��رورة التن ��ازل ع ��ن امل�صالح
ال�شخ�صية من اج ��ل م�صلحة ال�شعب "حتى
ان تطل ��ب االم ��ر الع� ��ض عل ��ى اجل ��راح".
وق ��ال ان ال�شع ��ب حتم ��ل من املح ��ن واالالم
مايكفي وعلى اجلمي ��ع العمل بروح الفريق
والي ��د الواح ��دة م ��ن اج ��ل تق ��دمي اخلدم ��ة

وكان وزي ��ر النق ��ل ه ��ادي العام ��ري
ق ��ال ان "قي ��ام الكويت ب�إن�ش ��اء ميناء
مبارك يتعار�ض مع قرار جمل�س الأمن
الدويل  833اخلا�ص برت�سيم احلدود
بني العراق والكويت".
و�أ�ض ��اف العام ��ري ان "ه ��ذا الق ��رار
ين� ��ص عل ��ى حري ��ة املالح ��ة الآمنة من
دون �أية �إعاقة.
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طالبانــي :الدعــــــوة للم�صاحلــــة مــــع
املعار�ضة لي�ســـت �ضعفـــــ ًا
وا�ش ��ار طالب ��اين يف جان ��ب �آخ ��ر من
كلمته اىل �ضرورة اج ��راء ا�صالحات
يف اقليم كرد�ستان ،مبين ًا اننا "بحاجة
اىل اج ��راء اال�صالح ��ات ،وتنظي ��م
�صف ��وف الق ��وى الكردي ��ة ،وتقلي� ��ص
جوان ��ب النق� ��ص ومكام ��ن اخلل ��ل،
وندعو جمي ��ع االطراف للتعاون معنا
يف اجراء اال�صالحات املطلوبة".
و�سلط طالب ��اين ال�ضوء على الو�ضع
احل ��ايل الع ��ام يف العراق قائ�ل� ًا :ان
االو�ض ��اع احلالي ��ة يف الع ��راق ال
تزال متوترة وغ�ي�ر م�ستقرة ،وهناك

م�ش ��دد ًا على "الرغب ��ة يف احلفاظ على
امل�صال ��ح امل�شرتك ��ة ب�ي�ن اجلانب�ي�ن"،
مقرتحا "تقا�س ��م الإدارة يف خور عبد
الله".
وق ��ال ع�ضو جمل� ��س الن ��واب ال�سابق
حن�ي�ن ق ��دو :ان الكويتي�ي�ن م ��ا زال ��وا
يعي�ش ��ون بعقلي ��ة املا�ض ��ي وال
ي�ستوعب ��ون التغ�ي�رات اجلديدة التي
ح�صلت يف البالد.

للمواطنني.
وانتق ��د احلكي ��م الو�ض ��ع االمن ��ي املتدهور
وازدي ��اد ح ��االت ا�سته ��داف امل�س�ؤول�ي�ن
باال�سلح ��ة الكامتة لل�صوت بطرق وا�ساليب
واح ��دة وق ��ال ان هذا ي�ؤ�ش ��ر وجود تق�صري
وا�ض ��ح يف املنظوم ��ة االمني ��ة .ودع ��ا اىل
اتخ ��اذ اخلط ��وات واالج ��راءات ال�ضرورية
للحف ��اظ عل ��ى املكت�سب ��ات االمني ��ة ..واك ��د
�ض ��رورة عدم ت�ساه ��ل االجه ��زة االمنية مع
م�س�ألة احلماية ال�شخ�صية للم�س�ؤولني.
و�شدد عل ��ى �ضرورة اخ ��ذ احليطة و احلذر
لدى ا�شغ ��ال املنا�صب االمني ��ة "خا�صة بعد
اعتق ��ال منف ��ذ جرمي ��ة اغتيال رئي� ��س هيئة
امل�ساءل ��ة واملعادل ��ة الجتث ��اث البع ��ث عل ��ي
الالم ��ي اخلمي� ��س املا�ضي وال ��ذي تبني انه
�ضاب ��ط يف خماب ��رات النظ ��ام ال�ساب ��ق"
معتربا ذلك ر�سالة تثري خماوف حقيقية من
وجود اخرتاقات داخل االجهزة االمنية.
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عدم ت�شريعه ينذر بتفكك العملية ال�سيا�سة

ال�شاله :العراقية �أطاحت مبجل�س ال�سيا�سات
متابعة /املدى
ك�ش ��ف ائتالف دول ��ة القانون عن
وج ��ود عدد من ال ��وزارات حققت
جناح ��ا يف الفرتة املا�ضية ،مبينا
ان مهل ��ة املئ ��ة ي ��وم ات ��ت لر�س ��م
مالمح العمل للفرتة املقبلة.
ولف ��ت النائ ��ب ح�س ��ن ال�سنيد ان
عدد ًا م ��ن الوزارات �أثبتت جناح ًا
خالل مدة املئة يوم املذكورة ،فيما
كان بع�ضها متلكئ� � ًا" ،م�شريا اىل
"احتمال عـــــــ ��زل الوزراء الذين
يثبت تلك�ؤه ��م وعدم قدرتهم على
�إدارة وزاراتهم ب�شكل ناجح".
وبني ال�سني ��د يف حديث لعدد من
و�سائ ��ل الإع�ل�ام خ�ل�ال زيارت ��ه
اىل حمافظ ��ة كرب�ل�اء� ،إن "مهل ��ة
املائ ��ة ي ��وم الت ��ي حدده ��ا رئي�س
ال ��وزراء لتقيي ��م الأداء احلكومي
كان ��ت ترم ��ي �إىل ر�س ��م مالم ��ح
العم ��ل خ�ل�ال ال�سن ��وات املتبقية
من عم ��ر احلكوم ��ة" ،م�شري ًا اىل

�أن "حتقيق �إجنازات كبرية خالل
هذه املهلة �أمر م�ستبعد".
بدوره ق ��ال ع�ضو جمل�س النواب
ع ��ن �إئت�ل�اف دول ��ة القان ��ون علي
ال�ش�ل�اه� :إن العراقي ��ة تري ��د
املنا�ص ��ب والغ ��ت ماقال ��ه عالوي
ب�ش� ��أن تن�صل ��ه م ��ن جمل� ��س
ال�سيا�سات م�شريا اىل ان التحالف
الوطني تلقى يوم � 23شباط طلبا
معلن ��ا من ع�ل�اوي اعل ��ن فيه بانه
غري معني باملجل� ��س الوطني وال
يري ��ده وانه ا�ستجاب لرغبة 500
الف من منا�صري ��ه الذين طالبوه
بالتنحي عنه.
وا�ض ��اف ال�ش�ل�اه لوكال ��ة
ال�صحاف ��ة امل�ستقل ��ة �إن رئي� ��س
القائم ��ة العراقي ��ة وب�إعالن ��ه هو
م ��ن اطل ��ق الن ��ار عل ��ى املجل� ��س
الوطني لل�سيا�سات ال�سرتاتيجية
والآن يقول ��ون بان هناك ت�سويفا
ومماطل ��ة م ��ن الآخري ��ن به ��ذا
اخل�صو�ص.

بدورها اعتربت القائمة العراقية
الت ��ي يتزعمه ��ا رئي� ��س ال ��وزراء
اال�سب ��ق اي ��اد ع�ل�اوي ،ام� ��س
اخلمي� ��س ،ع ��دم ت�شري ��ع قان ��ون
املجل� ��س الوطن ��ي لل�سيا�س ��ات
ال�سرتاتيجي ��ة مبثاب ��ة تفكي ��ك
للعملي ��ة ال�سيا�سي ��ة ،مبين ��ة �أن
ت�شكي ��ل املجل� ��س متف ��ق علي ��ه
بح�ض ��ور اجلان ��ب االمريك ��ي
والقوى ال�سيا�سية.
وق ��ال ع�ض ��و القائم ��ة �إبراهي ��م
املطل ��ك لوكالة كرد�ست ��ان لالنباء،
�إن "قائمت ��ه تعت�ب�ر ع ��دم ت�شريع
قانون املجل�س الوطني لل�سيا�سات
ال�سرتاتيجي ��ة تفكي ��ك ًا للعملي ��ة
ال�سيا�سي ��ة احلالي ��ة" ،مبين ��ا ان
"�أحد بنود اتفاقيات �أربيل التي
وقع ��ت بح�ض ��ور زعم ��اء الكت ��ل
ال�سيا�سي ��ة واجلان ��ب االمريك ��ي
هو ت�شريع قانون للمجل�س".
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توقع ��ت هيئ ��ة الأن ��واء اجلوي ��ة العراقي ��ة �أن ا�ستمرار
اجتي ��اح الع ��راق موج ��ة احل ��ر التي ق ��د تتج ��اوز درجة
احلرارة العظمى خاللها  45درجة مئوية.
ورجح ��ت معاون مدير دائ ��رة التنب�ؤ اجلوي فخرية عبد
الك ��رمي يف ت�صريح ��ات الذاع ��ة الع ��راق احل ��ر �أن ت�شهد
البالد خالل االيام املقبلة هبوب عوا�صف ترابية يرافقها
انخفا� ��ض طفي ��ف يف درج ��ات احلرارة ،م�ش�ي�ر ًة اىل ان
امت ��داد املنخف�ض اجل ��وي املو�سمي احل ��راري املتمركز
بالهن ��د ي�ؤثر على العراق ،عن طريق م ��ا ترافقه من كتلة
هوائي ��ة حارة ،وي�سب ��ب تع ّمق هذا االنخفا� ��ض ارتفاع ًا
بدرجات احلرارة.
و�شه ��دت الب�ل�اد �صب ��اح ام�س عوا�ص ��ف ترابي ��ة كبرية
�أ�سهم ��ت يف حج ��ب الر�ؤي ��ة اىل حد كب�ي�ر ارتفعت معها
درجات احلرارة
و�أعلن ��ت اجلامع ��ة امل�ستن�صري ��ة ع ��ن ت�أجي ��ل جمي ��ع
االمتحانات يف اجلامعة امل�ستن�صرية ب�سبب العوا�صف
الرتابية التي اجتاحت العا�صمة بغداد.
وق ��ال ع�ض ��و جلن ��ة االمتحان ��ات ورئي� ��س ق�س ��م اللغ ��ة
العربي ��ة فائ ��ز ال�ش ��رع لوكال ��ة "بغ ��داد بو�س ��ت" �إن "
اجلامع ��ة امل�ستن�صرية قام ��ت بت�أجيل جميع االمتحانات
يف كلياته ��ا ب�سب ��ب العوا�ص ��ف الرتابية الت ��ي اجتاحت
العا�صمة بغداد".
م�ضيف� � ًا �أن" الق ��رار ج ��اء به ��دف توف�ي�ر من ��اخ منا�سب
للطلب ��ة الج ��راء االمتحان ��ات النهائي ��ة ومن ��ع تاث�ي�ر
العوا�ص ��ف الرتابية على ق ��درة الطلبة يف اجلامعة على
�أداء االمتحانات ".
مبين ��ا �أن " اجلامع ��ة امل�ستن�صري ��ة �ستق ��وم بتزحي ��ف
االمتحان ��ات يوم ًا واح ��د ًا وهو امر يه ��دف �إىل االرتقاء
بامل�ست ��وى العلم ��ي للطلب ��ة اجلامعة ومن ��ع �أي م�ؤثرات
�سلبية على �أدائهم االمتحانات النهائية ".
وبع ��د مرور ثماين اعوام على تغيري النظام بدا املواطن
العراق ��ي يائ�سا من وع ��ود احلكومة بتوف�ي�ر اخلدمات،
فاملواطنة فيان جميل رحبت بهبوب العوا�صف الرتابية
عله ��ا تخفف م ��ن درجات احلرارة ،مبدي ��ة عدم ثقتها مبا
تطلق ��ه احلكوم ��ة من وع ��ود بتح�سني اخلدم ��ات واولها
الكهرباء،وظاهرة الت�صحر يف العراق وحتول م�ساحات
كب�ي�رة من االرا�ضي الزراعي ��ة يف اطراف املدن �إىل دور
�سكنية ،كانت من �أهم اال�سباب امل�ؤدية لهذه املوجات من
احلر والعوا�صف الرتابية ،ويقول املتحدث با�سم وزارة
البيئة م�صطف ��ى حميد ان وزارته ابرمت بروتوكو ًال مع
اي ��ران ال�ست�ي�راد مواد ع�ضوي ��ة وكيماوي ��ة ت�ساعد على
تثبي ��ت الكثبان الرملي ��ة لتحول دون هب ��وب العوا�صف
الرملية والرتابية والتقليل من الت�صحر.
وب�ي�ن حمي ��د �أن التجرب ��ة �سيت ��م تطبيقه ��ا خ�ل�ال االيام
القليل ��ة املقبل ��ة يف حمافظ ��ة كرب�ل�اء ،ويف ح ��ال اثبات
جناحها �ستعمم على جميع املحافظات.
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