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نائب يدعو اىل عدم ا�ستخدام قرار االن�سحاب للمزايدات

�شهيد املحراب :نعرت�ض على ال�سلة الواحدة ول�سنا طالب �سلطة
متابعة /املدى
يف وق ��ت ال ��ذي �أجل ��ت في ��ه القائم ��ة
العراقي ��ة موقفها من االن�س ��حاب اىل
ح�ي�ن اطالعها عل ��ى جاهزي ��ة القوات
الأمني ��ة� ،أكد تيار �ش ��هيد املحراب يف
التحال ��ف الوطن ��ي على �ض ��رورة ان
يك ��ون هنال ��ك تر�شي ��ق وزاري خالل
الفرتة املقبلة.
طال ��ب النائب ع ��ن ائت�ل�اف العراقية
كام ��ل الدليم ��ي الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة
االبتع ��اد ع ��ن الت�سوي ��ف ال�سيا�س ��ي
وع ��دم ا�ستخ ��دام ق ��رار ان�سح ��اب
الق ��وات الأمريكية لغر� ��ض املزايدات
ال�سيا�سية.وق ��د دعا رئي� ��س الوزراء
ن ��وري املالكي قادة الكت ��ل ال�سيا�سية
لالجتماع ب�ش�أن اتخ ��اذ قرار عن بقاء
القوات الأمريكية من عدمه.
وق ��ال الدليمي يف ت�صري ��ح (للوكالة
الإخبارية للأنباء)�أم�س اخلمي�س�":أن
القائمة العراقية تنتظر موقف رئي�س
الوزراء ن ��وري املالكي حول جاهزية
الق ��وات الأمني ��ة العراقي ��ة ال�ست�ل�ام
املل ��ف الأمن ��ي بعد ان�سح ��اب القوات
الأمريكية ".
و�أ�ض ��اف �أنه"الب ��د من اتف ��اق جميع
الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة التخ ��اذ ق ��رار
ب�ش� ��أن االن�سح ��اب و�أن ،ال ي�ستخ ��دم
لغر� ��ض املزايدات ال�سيا�سي ��ة لأننا ال
نحت ��اج �إىل ت�سوي ��ف �سيا�سي لقوائم
و�شخو� ��ص ،و�إمنا نح ��ن بحاجة �إىل
�أن نلملم �شتات بلدنا ونطلق م�شروع
�شراك ��ة وطني ��ة حقيقي ��ة وان يك ��ون
اجلميع م�شرتك ًا بالقرار".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن"الق ��وات االمريكي ��ة
كانت ال�سبب بتدهور الو�ضع الأمني
ومل يك ��ن له ��ا دور ايجاب ��ي لأنن ��ا
نعاين م ��ن انهي ��ارات �أمني ��ة متتالية
والق ��وات الأمريكي ��ة متواج ��دة يف
العراق ،ومل يكن لهم دور ايجابي يف
املع ��ارك الطائفية وامن ��ا كان دورهم
يقت�ص ��ر باحلف ��اظ عل ��ى رعاياه ��م
و�أم ��ن امل�ؤ�س�س ��ات الت ��ي ي�سك ��ن بها
رعاياهم".
اىل ذل ��ك �أعلن م�س�ؤول ��ون امريكيون
يف الكونغر� ��س الأربع ��اء املا�ض ��ي
�إن انتق ��ال الع ��راق م ��ن وج ��ود
ع�سكري امريكي ق ��وي �إىل دور �أكرب
للدبلوما�سي ��ة والتع ��اون ه ��و �أم ��ر
"حي ��وي" ل�ضمان الأم ��ن يف ال�شرق
الأو�سط.
وقالت باتري�سيا ها�سالك املن�سقة يف
وزارة اخلارجي ��ة للعملي ��ة االنتقالية
يف الع ��راق �إن قي ��ام ع ��راق م�ستق ��ر
يتمت ��ع بال�سي ��ادة وينع ��م بحكم ذاتي
�أمر حيوي النبعاث �شرق او�سط �آمن
ومنفتح يقرر م�صريه بنف�سه.
وات ��ى ت�صري ��ح امل�س�ؤول ��ة الأمريكية
خ�ل�ال �أدالئه ��ا ب�إفادته ��ا �أم ��ام جلن ��ة
يف الكونغر� ��س �إىل جان ��ب كول ��ن
كال امل�س� ��ؤول يف وزارة الدف ��اع

ق�س ��م ال�ش ��رق الأو�س ��ط وكري�ستوفر
كراويل من الوكالة الأمريكية للتنمية
الدولية.
وقد �أدىل امل�س�ؤولون الثالثة ب�إفاداتهم
�أم ��ام اللجن ��ة الفرعي ��ة لل�ش� ��ؤون
اخلارجي ��ة لل�ش ��رق االو�س ��ط ح ��ول
العراق ،يف الوقت الذي انت�شرت فيه
اال�ضطراب ��ات يف املنطقة وخ�صو�صا
يف �سوريا املجاورة للعراق.
يذك ��ر ان النائ ��ب ع ��زت ال�شابندر قال
يف ت�صري ��ح �ساب ��ق ل� �ـ (امل ��دى) �إن
�إعط ��اء موق ��ف يف الوق ��ت احل ��ايل
م�ستحي ��ل ،معرب ��ا ع ��ن �أمل ��ه يف �أن
يتحقق الأمر بع ��د الت�أكد من جاهزية
القوات الأمنية.
ال�شابن ��در ال ��ذي �أب ��دى ا�ستغرابا من
�س� ��ؤال "املدى" ب�ش� ��أن موقف ائتالفه
م ��ن ق�ضي ��ة االن�سح ��اب وق ��ال "�إن

الوق ��ت م ��ا زال مبك ��را لإب ��داء موقف
نهائ ��ي م ��ن ه ��ذا املو�ض ��وع" ،رابطا
املوق ��ف بـ"م ��دى جاهزي ��ة الق ��وات
الأمنية يف �سد الفراغ بعد االن�سحاب
الأمريك ��ي وم ��دى �إمكاناته ��ا يف الرد
عل ��ى الهجم ��ات الإرهابي ��ة ف�ضال عن
مقدرته ��ا يف مواجه ��ة �أي اعت ��داء
خارجي".
ويتاب ��ع القيادي":يج ��ب درا�س ��ة
االتفاقي ��ة الأمنية ومدى ت�أثريها على
العالق ��ات ما بني الفرق ��اء ال�سيا�سيني
من جه ��ة ،ف�ضال عن عالق ��ة احلكومة
العراقي ��ة بال ��دول الأخ ��رى م ��ن جهة
ثانية".
ورج ��ع ال�شابن ��در �إىل �س� ��ؤال طرحه
اح ��د ال�صحفي�ي�ن عل ��ى املالك ��ي حول
موق ��ف احلكوم ��ة م ��ن االن�سح ��اب
وكان ��ت الإجاب ��ة "�إن دوال �أرادت �أن

تع ��رف موقف ��ي م ��ن االن�سح ��اب فل ��م
ت�ستط ��ع ،هل من املمك ��ن ل�صحفي �أن
يعرف ذلك" ،ال�شابندر يقول "هذا هو
موقفنا".
وكان ع�ض ��و املجل�س االعلى والنائب
عن التحالف الوطن ��ي حممد البياتي
ا�ستبع ��د متدي ��د �أالتفاقي ��ة الأمني ��ة
�أو عق ��د اتفاقي ��ة جديدة م ��ع اجلانب
الأمريكي.
وق ��ال البيات ��ي يف ت�صري ��ح �ساب ��ق
(للإخباري ��ة)�":أن الكتل ال�سيا�سية ال
توافق عل ��ى متديد االتفاقي ��ة الأمنية
ماع ��دا التحال ��ف الكرد�ست ��اين ال ��ذي
يرغ ��ب ببقائه ��م معول�ي�ن عل ��ى ع ��دم
جاهزية القوات الأمنية العراقية".
وطال ��ب البيات ��ي الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة
�إىل �إج ��راء حوارات ملعرف ��ة جاهزية
الق ��وات الأمني ��ة وم ��ن ث ��م حتدي ��د

موقفها من االن�سحاب الأمريكي.
و�أ�ش ��ار �إىل "م ��ن الناحي ��ة القانونية
ال ميك ��ن متدي ��د االتفاقي ��ة الأمنية �إال
باتفاقي ��ة جدي ��دة يج ��ب ان مترر من
خالل الت�صويت عليها يف الربملان".
ويف جانب �آخر جدد القيادي يف كتلة
�شهيد املحراب والنائب عن/التحالف
الوطن ��ي /عزيز العكيلي مطلب كتلته
برت�شي ��ق احلكومة احلالية اىل ()20
او ( )25وزارة ونائب�ي�ن لرئي� ��س
اجلمهورية.
وق ��ال العكيلي قي ت�صري ��ح (للوكالة
الإخباري ��ة للأنباء) �أم� ��س اخلمي�س:
"ان تي ��ار �شهي ��د املح ��راب لي�س من
طالب ال�سلط ��ة ،وان تق ��دمي ا�ستقالة
عادل عبد املهدي دليل على ذلك"،مبينا
ان" كتلت ��ه كان ��ت تعار� ��ض اعتم ��اد
�آلي ��ة ت�صويت ال�سل ��ة الواحدة لنواب

الرئي� ��س ،و�إمن ��ا تف�ض ��ل الت�صوي ��ت
(انفرادا) على النواب".
و�أو�ض ��ح النائ ��ب ع ��ن الوطن ��ي:
ان"تي ��ار �شهي ��د املح ��راب يطال ��ب
برت�شيق احلكومة اىل ( )20او ()25
وزارة ونائبني لرئي� ��س اجلمهورية،
وان هذه املطالب ��ة �ستقلل من الرتهل
احلكومي وهدر امل ��ال العام ،كما انها
مطلب جماهريي".
يف وق ��ت �ساب ��ق ،اعل ��ن القي ��ادي يف
املجل�س الأعل ��ى املن�ضوي داخل تيار
�شهيد املحراب والنائب عن/التحالف
الوطن ��ي /عب ��د احل�س�ي�ن عبط ��ان ان
كتلت ��ه م�ص ��رة عل ��ى ا�ستقال ��ة ع ��ادل
عب ��د امله ��دي ،بالرغ ��م حتف ��ظ رئي�س
اجلمهورية جالل الطالباين.
وكان جمل� ��س النواب ،ق ��د �صوت يف
جل�سته االعتيادية اخلام�سة وال�ستني

الت ��ي عقدت برئا�س ��ة �أ�سامة النجيفي
وبح�ض ��ور  185نائب ��ا عل ��ى ن ��واب
رئي� ��س اجلمهوري ��ة ،فيم ��ا ان�سح ��ب
تي ��اري �شهي ��د املح ��راب وال�ص ��دري
م ��ن جل�س ��ة الت�صوي ��ت ،العرتا�ضهم
عل ��ى اعتم ��اد �آلي ��ة ال�سل ��ة الواح ��دة
للت�صويت.
وق ��ال عبط ��ان يف ت�صري ��ح �ساب ��ق
(للوكالة الإخباري ��ة لالنباء)" :يوجد
�إ�ستياء م ��ن قبل كتل ��ة �شهيد املحراب
و�أع�ض ��اء الربملان واي�ضا من ال�شارع
العراق ��ي على طريق ��ة الت�صويت على
نواب رئي�س اجلمهوري ��ة وعددهم"،
مبين� � ًا ان"كتلت ��ه متم�سك ��ة برت�شي ��ق
احلكوم ��ة وتقلي ��ل املبال ��غ امل�صروفة
على الأمور غري املهمة ،وهذا ما جعل
�شهي ��د املح ��راب ت�سحب عب ��د املهدي
م ��ن وظيف ��ة النائ ��ب الأول لرئي� ��س

اجلمهورية".
و�أ�ض ��اف النائ ��ب ع ��ن الوطن ��ي:
ان"خطوة ان�سحاب عادل عبد املهدي،
تدل عل ��ى ان املجل�س الأعلى لي�س من
ط�ل�اب ال�سلط ��ة "،كا�شف� � ًا ان رئي� ��س
اجلمهورية جالل الطالباين يعار�ض
خط ��وة ان�سح ��اب عبد امله ��دي� ،إ ّال �أن
الكتلة م�صرة على هذا القرار".
ي�ش ��ار �إىل �أن زعيم العراقية البي�ضاء
النائب ح�س ��ن العلوي رجح ان يكون
�سب ��ب ا�ستقال ��ة عادل عب ��د املهدي من
من�ص ��ب نائ ��ب رئي� ��س اجلمهوري ��ة
ه ��و تعر�ض ��ه للإيذاء النف�س ��ي ب�سبب
تر�شيح ��ه امل�ش ��روط بوج ��ود النائب
الثال ��ث ،داعي ��ا املرحب�ي�ن با�ستقالت ��ه
اىل تق ��دمي ا�ستقاالتهم م ��ن منا�صبهم
احلكومية .وقال العلوي يف ت�صريح
�صحفي " :كن ��ت �أتوقع ا�ستقالة عادل
عب ��د املهدي بعد املماطلة يف تر�شيحه
امل�شروط باملوافقة على النائب الثالث
لرئي�س اجلمهورية ،ف�ضال عن ظروف
�سيا�سي ��ة خا�صة باملجل� ��س الإ�سالمي
الأعلى ،اما ان �أرحب باال�ستقالة او ال
�أرح ��ب بها ف�أق ��ول ان على امل�س�ؤولني
الذين رحبوا بخط ��وة عبد املهدي ان
ي�ستقيلوا م ��ن مواقعهم العليا كنواب
لرئي� ��س اجلمهورية ون ��واب لرئي�س
الوزراء ووزراء يف وزارات �سيادية
مادام ��ت اال�ستقال ��ة حتم ��ل كل ه ��ذه
الف�ضائل " ،ح�سب تعبريه.
و�أ�ض ��اف ":من وجهة نظ ��ري ان عبد
امله ��دي ق ��د تعر� ��ض للإي ��ذاء النف�سي
يف تر�شيح ��ه امل�ش ��روط بوج ��ود
النائ ��ب الثال ��ث ،ولع ��ل كربي ��اءه
وخربت ��ه حتر�ضان ��ه حتم ��ا على مثل
ه ��ذه اخلط ��وة " .وتاب ��ع ":كم ��ا ان
هن ��اك ا�ستف�س ��ارات ل ��دى النا�س عن
�سب ��ب ان�سحاب نائ ��ب الرئي�س وعدم
ان�سحاب ال ��وزراء التابعني للمجل�س
الأعل ��ى ،وبالن�سب ��ة يل مل اكن را�ضيا
ع ��ن البي ��ان ال ��ذي ا�ص ��دره املجل� ��س
الأعل ��ى وال ��ذي ا�شع ��ر النا� ��س ب� ��أن
اال�ستقالة �ص ��درت ب�أمر منه كان عليه
ان ينفذه ب�أ�سل ��وب االحزاب الثورية
ولي�س ب�إرادة �سيا�سي ليربايل بحجم
عبد املهدي الذي ميثل احلياد ب�أنواعه
ال�سيا�سية والدينية ".
وب�ش�أن موق ��ف القائم ��ة العراقية من
�أزمته ��ا مع ائتالف دول ��ة القانون قال
العلوي ":ان ه ��ذا املوقف ينتمي اىل
ال�صن ��ف ال ��ذي و�صف ��ه اجلواه ��ري
اخلاثر ل ��ه لل�شعب يف
ب�أن ��ه  /كالل�ب�ن
ِ
كل ��ه وله للجان ��ب الآخ � ِ�ر ،/فالعراقية
�ستبق ��ى حركتها مو�ضعي ��ة لأنها غري
ق ��ادرة عل ��ى اتخ ��اذ ق ��رار م ��ن �صنف
القرار الذي اتخذه املجل�س الإ�سالمي
الأعل ��ى يف مو�ض ��وع ا�ستقال ��ة عب ��د
امله ��دي ،فال �أح ��د من �أع�ض ��اء القائمة
العراقية �سي�ستقيل من من�صبه �أال �إذا
�صدرت توجيه ��ات خا�صة من /قيادة
الظل /يف عمان " ،ح�سب تعبريه.

ال�شرط��ة :اعتق��ال ارهابي�ين الأنواء اجلوية :العوا�صف الرتابية م�ستمرة حتى الغد
مقتل احد �شيوخ الع�شائر يف الفلوجة

ينفذان االغتياالت بالكوامت
متابعة /املدى

اف ��ادت م�ص ��ادر يف ال�شرط ��ة العراقي ��ة ،ام� ��س
اخلمي�س ،ب� ��أن ع�شرة �أ�شخا� ��ص بينهم �ضابطان
يف ال�شرط ��ة �سقط ��وا ب�ي�ن قتي ��ل وجري ��ح ،فيم ��ا
اعتقل عن�صران يف تنظيم القاعدة ومت ا�ستهداف
رتل �أمريكي يف ح�صيلة �أمنية حتى ظهر ام�س.
و�شه ��دت العا�صمة ،اعتق ��ال عن�صرين يف تنظيم
القاع ��دة م�س�ؤول�ي�ن ع ��ن تنفي ��ذ عملي ��ات اغتيال
ب�أ�سلحة كامت ��ة لل�صوت يف منطقة الغزالية غرب
بغداد.
فيم ��ا عرث على جثة رج ��ل جمهولة الهوية م�صابة
بطلق ��ات ناري ��ة يف منطق ��ة الغزالي ��ة �شمال غرب
بغ ��داد ،و�أ�صيب مدين بانفجار عبوة نا�سفة قرب
دائرة الت�سجيل العقاري يف �شارع الن�ضال و�سط
بغداد.
كما �أ�صيب �ضابط ومنت�سب يف ال�شرطة العراقية
بانفج ��ار عب ��وة نا�سف ��ة ا�ستهدف ��ت دوريتهما يف
منطقة باب املعظم و�سط بغداد.
يف وقت قتل �أربعة مدنيني ،يف �ساعة متقدمة من
ليل �أم�س االول ،بهجوم م�سلح يف منطقة ال�شعب
�شمال بغداد.
ويف الفلوج ��ة �أف ��اد م�ص ��در يف �شرط ��ة حمافظة
الأنب ��ار ،ام�س اخلمي�س ،ب�أن �أح ��د �شيوخ ع�شائر
الدليم قتل بهجوم م�سل ��ح على منزله �شمال غرب
الفلوجة.
وق ��ال امل�صدر "�إن م�سلح�ي�ن جمهولني اقتحموا
من ��زال يع ��ود الح ��د �شيوخ ع�ش�ي�رة الدلي ��م حميد
حمم ��د �سم�ي�ر يف منطق ��ة ح ��ي اجل ��والن� ،شمال
غ ��رب الفلوجة ،و�أطلقوا النار من ا�سلحة ر�شا�شة
باجتاه ال�شيخ ،مما �أ�سفر عن مقتله يف احلال".
و�أ�ضاف امل�صدر الذي طلب عدم الك�شف عن ا�سمه
�أن "ق ��وة �أمني ��ة فر�ض ��ت طوق ��ا �أمنيا عل ��ى مكان
احلادث ونقل ��ت القتيل اىل دائ ��رة الطب العديل،
فيم ��ا فتح ��ت حتقيق ��ا ملعرف ��ة مالب�س ��ات احلادث
واجلهة التي تقف وراءه".
ويف نين ��وى� ،أ�صي ��ب �صاح ��ب حم ��ل للهوات ��ف
اخللوي ��ة بطعن ��ات �سكاك�ي�ن م ��ن قب ��ل جمهولني
داخ ��ل حمله يف منطق ��ة الطوب و�س ��ط املو�صل.
ويف الديواني ��ة ،ت�ض ��رر رتل للجي� ��ش الأمريكي
و�سي ��ارة مدنية بانفجار عب ��وة نا�سفة يف منطقة
ج�سر ال�شهداء اخلم�سة و�سط الديوانية.
وكان م�ص ��در طبي يف مدينة احللة� ،أفاد الأربعاء
املا�ض ��ي� ،أن  40مدني ��ا �أ�صيب ��وا باختن ��اق �إث ��ر

انفج ��ار قنينة حت ��وي غاز االموني ��ا يف م�شروع
للماء و�سط احللة".
و�أو�ض ��ح امل�ص ��در ان قنينة انفج ��رت حتوي غاز
االموني ��ا يف م�ش ��روع للم ��اء و�س ��ط مدينة احللة
وقد �أ�صي ��ب � 40شخ�صا باالختن ��اق من العاملني
يف امل�شروع ومن �أهايل املنطقة" ،كما ذكر م�صدر
�أمن ��ي �أن "�سب ��ب االنفج ��ار ه ��و �س ��وء التخزين
وارتفاع درجات احلرارة".
و�أ�ض ��اف امل�ص ��در الأمن ��ي "مت �إغ�ل�اق الط ��رق
املودي ��ة �إىل مكان احلادث ،كم ��ا مت دعوة الأهايل
عرب مك�ب�رات ال�صوت لإخالء املكان ب�شكل م�ؤقت
ب�سبب انت�شار الغاز ال�سام يف املنطقة".
يذكر �أن �سبعة قتلوا و�أ�صيب � 15آخرون بجروح
بانفج ��ار قنبل ��ة يف من ��زل كان ي�شه ��د حفل زفاف
م�س ��اء الي ��وم يف منطق ��ة املويلحة التابع ��ة لبلدة
الإ�سكندري ��ة يف حمافظ ��ة بابل جن ��وب العا�صمة
بغداد.
وقال م�صدر امني يف ال�شرطة العراقية "ان قنبلة
كانت مو�ضوع ��ة داخل املنزل ال ��ذي �أقيم به حفل
الزفاف".
و�أ�ض ��اف :ان ��ه مت نق ��ل اجلرح ��ى اىل م�ست�شف ��ى
الإ�سكندرية لتلقي العالج.
و�أف ��اد م�صدر �أمني يف حمافظة دي ��اىل ،الأربعاء
املا�ض ��ي� ،أن ال�شرط ��ة عرثت على خمب� ��أ للعبوات
النا�سف ��ة وقنابل اله ��اون� ،شرق بعقوب ��ة ،مبينة
�أنه ��ا اعتقلت اثنني م ��ن امل�شتبه بهم ��ا على خلفية
العملية.
وق ��ال امل�صدر� :إن "قوة م ��ن ال�شرطة عرثت ،على
خمب�أ يحت ��وي على  7عبوات نا�سفة ومواد �أولية
ت�ستعم ��ل يف �صناعتها ،عالوة على قذائف هاون،
وذل ��ك ق ��رب قرى امل�سع ��ود12 ،كم جن ��وب ناحية
كنعان  17كم �شرق بعقوبة".
و�أ�ض ��اف امل�ص ��در ،ال ��ذي ف�ضل ع ��دم الك�شف عن
ا�سم ��ه� ،أن "العملي ��ة مت ��ت بن ��اء عل ��ى معلومات
ا�ستخباري ��ة دقيق ��ة وتع ��اون م ��ن الأه ��ايل ق ��اد
الأجه ��زة الأمني ��ة العتقال �شخ�ص�ي�ن م�شتبه بهما
عل ��ى خلفي ��ة العملية" ،م�ضيف� � ًا انهم ��ا اقتيدا �إىل
احد اماكن االحتجاز للتحقيق معهما".
وكان ��ت الأجه ��زة الأمني ��ة يف حمافظ ��ة دي ��اىل
جنح ��ت خالل �أي ��ار املا�ض ��ي ،يف العث ��ور على 8
خمابئ للعتاد واملتفجرات يف مناطق متفرقة من
املحافظ ��ة ،كان ��ت ت�ستخدم يف معظمه ��ا من قبل
املجامي ��ع امل�سلحة يف زعزعة الأم ��ن واال�ستقرار
داخل مراكز املدن الرئي�سة يف دياىل.

متابعة /املدى

توقع ��ت هيئة الأنواء اجلوية العراقية �أن
جتتاح العراق موجة من احلر قد تتجاوز
درجة احل ��رارة العظمى خاللها  45درجة
مئوية.
ورجح ��ت مع ��اون مدي ��ر دائ ��رة التنب� ��ؤ
اجلوي فخرية عبد الكرمي يف ت�صريحات
الذاع ��ة العراق احلر �أن ت�شهد البالد خالل
االي ��ام املقبل ��ة هب ��وب عوا�ص ��ف ترابي ��ة
يرافقه ��ا انخفا� ��ض طفي ��ف يف درج ��ات
احلرارة ،م�شري ًة اىل ان امتداد املنخف�ض
اجل ��وي املو�سم ��ي احل ��راري املتمرك ��ز
بالهن ��د ي�ؤثر عل ��ى العراق ،ع ��ن طريق ما
ترافق ��ه من كتل ��ة هوائية ح ��ارة ،وي�سبب
تع ّم ��ق ه ��ذا االنخفا�ض ارتفاع� � ًا بدرجات
احلرارة.
و�شه ��دت الب�ل�اد �صب ��اح ام� ��س عوا�ص ��ف
ترابي ��ة كبرية ا�سهم ��ت يف حجب الر�ؤية
اىل ح ��دا كب�ي�ر ارتفع ��ت معه ��ا درج ��ات
احلرارة.
و�أ�ضافت عبد الكرمي ان امتداد املنخف�ض
احلراري وانح�ساره اىل ال�شرق �سي�سبب
انخفا�ض ًا بدرج ��ات احلرارة املتوقعة ،مع
ارتفاع بالغبار واحتمال حدوث عوا�صف

ترابية قد تدوم لثالثة ايام.
وبالرغ ��م من ان ارتفاع درج ��ات احلرارة
ه ��ذا مل يعد غريب ًا على بيئة العراق ،اال ان
االع�ل�ان عنه لقي ردود افع ��ال غا�ضبة من
املواطن�ي�ن الذي ��ن يعانون ج ��راء النق�ص
احلاد يف اخلدمات التي لو توفرت لكانت
�ستخفف كث�ي�ر ًا من وط�أة ارتفاع احلرارة
والعوا�صف الرتابية ،فاملواطن طه علوان
الذي بدا التعب وا�ضح ًا على حمياه جراء
ارتفاع درجات احلرارة ،عبرّ عن ا�ستيائه
ال�شدي ��د ك ��ون احلكوم ��ة ما ت ��زال عاجزة
ع ��ن توفري ما يخفف من ه ��ذه املعاناة من
خدمات.
تفاق ��م ازم ��ة توف�ي�ر الطاق ��ة الكهربائي ��ة
يف الع ��راق يقابل ��ه زي ��ادة يف حج ��م
االعب ��اء االقت�صادية على كاه ��ل املواطن،
وخ�صو�ص� � ًا م ��ع حل ��ول ف�ص ��ل ال�صي ��ف،
ويب�ي�ن املواطن لوري� ��س مانوئيل ان عدم
انقط ��اع الكهرباء تخف ��ف ب�شكل كبري جدا
من ت�أثري احل ��رارة والعوا�صف الرتابية،
الفت� � ًا �إىل �أن معان ��اة احل ��ر والعوا�ص ��ف
الرتابي ��ة ت ��زداد مع قل ��ة جتهي ��ز املواطن
بالكهرباء.
وبع ��د م ��رور ثم ��اين اع ��وام عل ��ى تغيري
النظ ��ام ب ��دى املواط ��ن العراق ��ي يائ�س ��ا

م ��ن وع ��ود احلكوم ��ة بتوف�ي�ر اخلدمات،
فاملواطن ��ة في ��ان جمي ��ل رحب ��ت بهب ��وب
العوا�ص ��ف الرتابي ��ة عله ��ا تخف ��ف م ��ن
درج ��ات احل ��رارة ،مبدية ع ��دم ثقتها مبا
تطلق ��ه احلكوم ��ة م ��ن وع ��ود بتح�س�ي�ن
اخلدم ��ات واوله ��ا الكهرباء،وظاه ��رة
الت�صح ��ر يف الع ��راق وحت ��ول م�ساحات
كبرية من االرا�ض ��ي الزراعية يف اطراف
امل ��دن �إىل دور �سكني ��ة ،كان م ��ن �أه ��م
اال�سب ��اب امل�ؤدية له ��ذه املوجات من احلر
والعوا�ص ��ف الرتابي ��ة ،ويق ��ول املتحدث
با�س ��م وزارة البيئ ��ة م�صطف ��ى حمي ��د ان
وزارت ��ه ابرم ��ت بروتوك ��و ًال م ��ع اي ��ران
ال�سترياد مواد ع�ضوية وكيماوية ت�ساعد
عل ��ى تثبيت الكثبان الرملي ��ة لتحول دون
هب ��وب العوا�ص ��ف الرملي ��ة والرتابي ��ة
والتقليل من الت�صحر.
وب�ي�ن حمي ��د �أن التجربة �سيت ��م تطبيقها
خالل االي ��ام القليل ��ة املقبل ��ة يف حمافظة
كربالء ،ويف ح ��ال اثبات جناحها �ستعمم
على جميع املحافظات.
قف ��زت ظاه ��رة الت�صح ��ر يف الع ��راق
لتت�صدر �أولويات وزارة الزراعة العراقية
خ�صو�ص ��ا مع ات�ساع نط ��اق تلك الظاهرة
وتزايدها عاما بعد عام.

ق ��ول الأرق ��ام �إن م�ساح ��ة الع ��راق -التي
تق ��ارب � 444أل ��ف ك ��م مرب ��ع %48 -منها
مناط ��ق بوار و�صحراء و %5جبال و%15
ه�ضاب و� %32سهول ر�سوبية و�أهوار.
وعن بداي ��ة م�شكلة الت�صح ��ر يف العراق
يق ��ول املدير الع ��ام ملكافح ��ة الت�صحر يف
وزارة الزراع ��ة الدكت ��ور فا�ضل الفراجي
�إنها تعود �إىل ت�سعينيات القرن املا�ضي.
ويرج ��ع ال�سب ��ب الرئي� ��س �إىل تده ��ور
الزراع ��ة من ��ذ الت�سعيني ��ات ،واحل�ص ��ار
ال ��ذي فر�ض عل ��ى البالد واحل ��روب التي
مرت بها.
وي ��رى �أن ه ��ذه العوام ��ل �أدت �إىل تدمري
الق�ش ��رة الأر�ضي ��ة وجعلته ��ا عر�ض ��ة
للتعري ��ة .وي�ش�ي�ر �إىل العوا�صف الرملية
غ�ي�ر امل�سبوقة التي تعر�ضت لها البالد يف
ال�سنت�ي�ن الأخريتني و�ساهم ��ت يف زيادة
الت�صحر.
ويق ��ول �إن تل ��ك الظاه ��رة انعك�س ��ت على
الأم ��ن الغذائ ��ي للبل ��د وعل ��ى املواط ��ن،
م ��ن خالل الت�أث�ي�ر ال�سلبي عل ��ى الزراعة،
وغلق الطرق وال�سكك احلديد� ،إ�ضافة �إىل
الأ�ضرار ال�صحية للم�صابني بداء الربو.
�أما خبري ال�ش� ��ؤون املائية عبا�س ال�صكب
فيقول �إن العراق عانى يف العقود الأخرية

من م�شكلة الت�صحر" ،التي تعود �إىل فعل
الإن�س ��ان وع ��دم وج ��ود �سيا�س ��ة ر�شي ��دة
للحكومات العراقية املتعاقبة".
وع ��ن بدايات الت�صح ��ر يف العراق يقول
�إن امل�شكل ��ة �أخ ��ذت بالتفاق ��م يف مطل ��ع
ال�سبعينيات من القرن املا�ضي.
وي�ضي ��ف �أن ه ��ذه امل�شكل ��ة تفاقم ��ت بعد
�ش ��ح املي ��اه وب ��روز ظاهرة جدي ��دة وهي
العوا�صف الرتابية بعد حرب الكويت عام
 ،1991ب�سب ��ب قطع الري ع ��ن الأرا�ضي،
والآلي ��ات الع�سكرية الت ��ي قامت بتك�سري
الطبقة احلامية للأرا�ضي.
وي�ش�ي�ر اخلب�ي�ر �إىل �أن البادي ��ة الغربية
(�صح ��راء النف ��وذ) كان ��ت ت�أت ��ي منه ��ا
عوا�ص ��ف رملي ��ة ،و�س ��كان اجلزي ��رة يف
املو�صل كان ��وا يقومون بحراث ��ة الأر�ض
وه ��ي �أر�ض ه�شة بانتظ ��ار نزول الأمطار
وعن ��د ع ��دم ت�ساق ��ط �أمط ��ار يبق ��ى غطاء
الأر� ��ض مته�شم ��ا ،مم ��ا �أدى �إىل تغطيتها
بالرم ��ال املتحرك ��ة ،وال �سيم ��ا يف تل ��ول
البعاج.
ويعزي ال�صكب �أ�سباب تفاقم هذه امل�شكلة
�إىل احل ��روب الت ��ي م ��ر به ��ا البل ��د من ��ذ
احل ��رب العراقية الإيراني ��ة ،التي �سحبت
كل اجله ��د الهند�س ��ي لوزارت ��ي الزراع ��ة
وال ��ري ،وجتفي ��ف الأه ��واز ،وطبيع ��ة
الرتبة العراقية اخل�صبة ،لكنها يف الوقت
نف�سه مرتفعة امللوح ��ة ،كذلك عدم اهتمام
املواط ��ن باح�ت�رام البيئ ��ة ،و�أخ�ي�ر ًا �شح
املياه يف ال�سنوات الأخرية.
وي�ؤك ��د على عدم وج ��ود اهتمام جدي من
احلكوم ��ة ملعاجل ��ة هذه الظاه ��رة ويدعو
املنظم ��ات املتخ�ص�ص ��ة التابع ��ة ل�ل��أمم
املتح ��دة �إىل �ض ��رورة التع ��اون حلل هذه
امل�شكلة اخلطرية التي يواجهها العراق.
�أم ��ا فا�ضل الفراجي في�شري �إىل �أن وزارة
الزراع ��ة اتخذت �إج ��راءات للحد من هذه
الظاهرة ،وتول ��ت الهيئة العام ��ة ملكافحة
الت�صح ��ر من خ�ل�ال تنمية امل ��وارد املائية
تثبيت الرمال املتحركة التي تقدر بحدود
�أربع ��ة مالي�ي�ن كيلومرت مرب ��ع يف و�سط
العراق وجنوبيه.
وي�ضي ��ف� :أن الهيئ ��ة قام ��ت مب�شاري ��ع
زراعي ��ة يف منطق ��ة الفج ��ر تق ��در بنح ��و
ن�صف مليون مرت مربع ،من خالل حتويل
تلك امل�ساحات �إىل �أرا�ض زراعية منتجة،
بعد تهيئة واحات مائية لها ،للو�صول �إىل
كثاف ��ة تنموية ت�شج ��ع لال�ستثمار وتنمية
النباتات الطبيعية.

