اعتداء عىل (الصباح)

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي

طال اعتداء ارهابي مجرم يوم أمس الزمالء يف جريدة
الـصـبــاح ،حـيـث اسـتــشهــد واصـيـب عــدد مـن الع ــاملـني
فيها بتفجير سيارة مفخخة.
واذ تدين اسرة (املدى) بشدة جميع اشكال العنف التي
يـتعرض لهـا العراقـيون بـاختالف مهـنهم وانتمـاءاتهم،
فـانها تـؤكد علـى اهميـة ان يفهـم جميـع الفرقـاء الدور
احل ــر لالعالم واالعـالميـني ،واحتــرام الــرســالــة املـهمــة
التي يؤديها الصحفيون.
كـم ــا ت ــؤك ــد اس ــرة (امل ــدى) ت ـض ــامـنهـ ــا مع الـ ــزمالء يف
الصبـاح وتقدم احر تعـازيها لعوائـل الشهداء وامنـياتها
بالسالمة للجرحى واملصابني.
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صفحة

دينارا

طـالبـاين :مل يعـد الـسكــوت ممكنـاً ازاء التـدخل يف الـشـأن العـراقـي ودعم االرهـابـيني
سوق الدورة يستقبل املواطنني ..والغزالية تستعيد الهدوء تدريجياً

االعــظـمـيـــــة مغـلقــــة لـتـــطهـريهــــا وبـــســط األمـن فــيهــــا

بغداد  /مراسلو املدى

اغلقت قـوات مـشتـركــة امس االحـد مـنطقـة االعـظميـة ببغـداد يف اجـراء يهـدف إلـى
اعادة االستقرار اليها على غرار عدد من املناطق .
وقـال قائـد العمليـات يف وزارة الدفـاع عبد العـزيز محـمد ان االنتـشار االمـني الواسع
لقـوات اجليش والشرطـة يف االعظمية هـوجزء من تطبيق الـصفحة الثانـية للخطة
االمنية (معا لالمام).
واضـ ـ ـ ــاف يف ت ـ ـصـ ـ ـ ــريـح خـ ــص بـه
(امل ـ ـ ـ ـ ــدى) ان االج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـتـ ــي
اتخ ـ ــذت يف الـ ـ ــدورة والع ـ ــام ـ ــري ـ ــة
والغ ــزالـي ــة هـي نفــس االج ــراءات
ال ـ ـتـ ــي س ـ ـي ـ ـتـ ــم اتـخ ـ ـ ـ ـ ــاذه ـ ـ ـ ـ ــا يف
االعـظميـة ،مـؤكـدا ان املـنطقـة مت
اغالقهـا بـالكـامل ملـدة ثالثـة ايـام
مــن اجـل تف ـت ـي ـ ــشهـ ـ ــا ومـ ـطـ ـ ــاردة
العـن ــاص ــر االره ــابـي ــة املـت ــواج ــدة
فـيهــا فـضال عـن سحـب االسلحــة
مـن اجلميع وحصـر السالح فقط
بيد القوات االمنية .
وذكـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدر ع ـ ـ ـ ـس ـكـ ـ ـ ـ ــري يف
االعـ ـظ ـم ـي ـ ــة رف ــض الـك ـ ــشف عــن
اسـ ـ ـمـه لـ(امل ـ ـ ـ ـ ـ ــدى) ان اجلـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــش
العـراقـي انتـشـر يف املــدينـة مـسـاء
ال ـ ـس ـبــت امل ـ ــاضــي وق ـ ــام ب ـت ـ ــأمــني
املـنــطق ــة قـبل االنـت ـش ــار الـ ــواسع
للقـوات العسـكريـة املشـتركـة التي
بـدأت االحد بـتنفيـذ خطـة امنـية
واسعـة مت مبــوجبهـا غلق مـداخل
ومخـ ــارج املـ ــديـنـ ــة وفـ ــرض طـ ــوق
ام ـ ـنـ ــي م ـ ـنـع مب ـ ـ ـ ـ ــوج ـ ـبـه م ـ ـ ـ ـ ــرور
العجالت.
واضـ ـ ـ ـ ــاف املـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدر ان الـقـ ـ ـ ـ ــوات
املشتـركة بدأت فجـر أمس بتنفيذ
عــمل ـي ـ ــات تف ـت ـي ــش م ـن ـظ ـم ـ ــة يف
مـنــاطق عــدة مـن االعـظـمـيــة وان
هـنـ ــاك عــملـيـ ــات اخـ ــرى وصـفهـ ــا
املـ ـص ـ ــدر ب ـ ــال ـ ــدق ــيق ـ ــة واحمل ـ ــددة
س ـتــنف ـ ــذ دون االدالء بــتف ـ ــاصــيل
اضافية .
وذكر شهود عـيان يف االعظمية ان
عـ ـشـ ــرات املـ ــدرعـ ــات االمـ ــريـكـيـ ــة
متـركـزت يف محـيط جـامع االمـام
ابي حـنيفـة الـنعمـان فجـر االحـد
ت ـس ــان ــده ــا قــطع ــات مـن اجلـيــش
الع ـ ــراقــي فـ ــضال عــن ال ـت ـ ــواج ـ ــد
املـك ـثـف لل ـم ـ ـ ــدرع ـ ـ ــات واآلل ـي ـ ـ ــات
الع ـ ـسـكـ ـ ــريـ ـ ــة يف ازقـ ـ ــة م ـنـ ــطقـ ـ ــة
الـسفـينــة حـيث شــوهــدت دوريــات

ثـابتـة ومتـحركـة وقيـامهـا بتنفـيذ
عـمليـات عـزل تـام ملنـاطق محـددة
وتـنفيـذ عـمليـات تفـتيـش للـبيـوت
واحملال التجارية.
ويف الـسيـاق نفـسه علـمت (املـدى)
ان القـ ـ ــوات االمـ ـ ــريـك ـيـ ـ ــة قـ ـ ــامــت
بـت ـ ــوزيع مـنـ ـش ـ ــور علـ ــى االهـ ــالـي
تـضمـن رسمـا تـوضـيحيـا النتـشـار
الق ـ ــوات مع تـعلـيـم ـ ــات م ـ ــوجه ـ ــة
لل ـمـ ـ ــواط ـنــني ت ـنـ ـظــم حـ ـ ــرك ــتهــم
وط ـ ــريق ـ ــة تعـ ــامـلهـم مـع القـ ــوات
العسكرية.
وق ـ ـ ـ ــد اش ـ ـ ـ ــار املـ ـنـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــور ال ـ ـ ـ ــى ان
االجـ ــراءات االمـنـيـ ــة املـ ـشـ ــددة يف
املـدينـة سـتسـتمـر مـدة ثالثـة ايـام
ابتداء من يوم امس االحد.
وق ــال م ــراسل (امل ــدى) ان الق ــوات
العسكرية املشتركة امنت لالهالي
الــتجـ ــوال صـبـ ــاح االحـ ــد للـتـ ــزود
بــاملــواد الغ ــذائي ــة حيـث دعت الــى
فـتح االســواق يف ســاعــات محــددة
وق ــامـت بـت ــوفـي ــر حـم ــاي ــة ك ــافـي ــة
لـلم ــواطنـني وسمـحت لـلم ــركبــات
احململة بـاملواد الغذائيـة بالدخول
الى املدينة.
علــى صعيــد متـصل اكـد عــدد من
سكنـة منطقة الغزالية انها تشهد
اســتقـ ــراراً ت ـ ــدريجـيـ ــا يف وضـعهـ ــا
االمـنـي عل ــى خـلفـي ــة االج ــراءات
ال ـتــي اتخ ـ ــذته ـ ــا وزارت ـ ــا ال ـ ــدف ـ ــاع
والـ ــداخلـي ــة وب ــاسـن ــاد مـن الق ــوة
متعددة اجلنسية يف املنطقة التي
ك ـ ــانــت م ـ ـس ـ ــرح ـ ــا الع ـم ـ ــال عــنف
متواصلـة اودت بحياة العـديد من
االبرياء.
ونقل مــراسل (امل ــدى) عن شــاهــد
عـي ــان قـ ــوله ان اسـ ــواق الغ ــزالـي ــة
بدأت بـاستقبـال بعض املـواطنني،
وان شــوارع املنـطقـة تـشهـد حـركـة
لسكانها وكـانت منطقة الدورة قد
شه ــدت اج ــراءات امـنـي ــة مم ــاثل ــة

النجف تفتتح مكتباً هلا يف اربيل
لالنتفاع من التجربة الفيدرالية
النجف  /عامر العكايشي

اعلنت محافظة النجف عن قرب افتتاح مكتب
لها يف محافظة اربيل لغرض التواصل املستمر
بني محافظة النجف واقليم كردستان .
جاء ذلك يف حديث حملافظ النجف اسعد ابو
كلل عقب الزيارة التي قام بها القليم كردستان
والتقى خاللها رئيس االقليم مسعود بارزاني
ومحافظ اربيل نوزاد هادي وعدداً من املسؤولني،
وقال ابو كلل :بانه مت خالل هذه الزيارة بحث
سبل تعزيز العالقات بني النجف وإقليم
كردستان ،واضاف  :إن زيارة الوفد تأتي من اجل
االنتفاع بالتجربة الفيدرالية التي عاشها
االقليم منذ عام  1992يف منطقتي الوسط
واجلنوب والتعاون يف اجملاالت التربوية
والثقافية واالقتصادية .كما وجه محافظ
النجف دعوة الى رئيس االقليم ومحافظ اربيل
لزيارة احملافظة واالطالع على النهضة
العمرانية التي تشهدها يف جميع اجملاالت
واملساهمة يف تعزيز روابط االخوة بني ابناء
الشعب العراقي.

ادت الى حتسن وضعها االمني.
واكـ ــد عـ ــدد مـن سـكـ ــان الـ ــدورة ان
ق ـ ــوات وزارة ال ـ ــداخل ـي ـ ــة ط ـ ــال ـبــت
العوائل النازحة عن الدورة بسبب
سـوء وضعهـا االمـني بـالعـودة الـى
منــازلهـم بعــد ان تعهــدت بتــوفيـر
كامل احلمـاية االمنـية لهم ،فـيما
اكـد شهـود ان احملــال التجـاريـة يف

ســوق ال ــدورة فتـحت ابــوابه ــا منــذ
ي ـ ـ ــومــني واس ــتق ــبلــت امل ـ ـ ــواط ـنــني
الراغبني بالتبضع.
وعـلّق مـ ــراقـب ـ ــون علـ ــى الــتحـ ـسـن
االمـني الــواضح يف بعـض املنـاطق
بانه مرتـبط بالتقـدم الذي يحرزه
مـشروع املصاحلـة واحلوار الوطني
على صعيده السياسي.

بغداد  /املدى
دعـ ـ ــا رئ ـيـ ــس اجل ــمهـ ـ ــوريـ ـ ــة
جالل طــالبــاني إلــى نضـال
مــشتــرك ضــد آفــة االرهــاب
وت ــوحـي ــد اجله ــود مـن اجل
القـضــاء علــى هــذا اخلـطــر
ال ـ ــذي بـ ـ ــات يهـ ـ ــدد الع ـ ــالــم
امل ــتحـ ـضـ ـ ــر واالنـ ـ ـسـ ـ ــان ـيـ ـ ــة
جمعاء.
جــاء ذلـك خالل اسـتقـب ــاله
ال ــوزيـ ــر املفـ ــوض يف سف ــارة
روسيــا االحتــاديــة يف بغــداد
فاليري بوسبيلوف.
وجـ ــرى خالل الـلقـ ــاء بحـث
الـعالق ـ ــات ال ـث ـن ـ ــائ ـي ـ ــة بــني
البلـديـن وسبل تعـزيـزهـا يف
ك ــل اجملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت وسـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــط
ط ـ ــال ـب ـ ــانــي الـ ـضـ ـ ــوء عل ـ ــى
اهـ ـمـ ـي ـ ـ ــة االم ــن وت ـ ـ ــوفـ ـي ـ ـ ــر
االستقـرار يف العراق خاصة
يف بغ ــداد الع ــاصـم ــة .ودع ــا
روسـ ـي ـ ـ ــا االحت ـ ـ ــادي ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى
الـ ـتـعـ ـ ـ ـ ــاون مـع الـعـ ـ ـ ـ ــراق يف
مجـ ــال مـكـ ــافحـ ــة االرهـ ــاب
وحتـقـ ـيـق االم ــن بـع ـ ـ ـ ــد ان
اصبح االرهاب خـطراً عاملياً
ي ـتـ ــطل ــب تعـ ـ ــاون وتـك ـ ـ ــاتف
جهــود كل القـوى لـلتـصـدي
له واحلـاق الهـزميـة به وقـد
تنــاول اللقــاء بحث قـضـايـا
مشتركة أخرى.

والتقـى الرئـيس ظهـر أمس
يف مكتـبه اخلاص بـالسفـير
مخـتــار ملــانـي ممـثل االمـني
الـعـ ـ ـ ــام جلـ ـ ـ ــامـعـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــدول
الـعـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــذي وضـع
الــرئـيـس يف اجــواء اجلهــود
امل ـب ـ ـ ــذول ـ ـ ــة عـل ـ ـ ــى صـع ـي ـ ـ ــد
االسـ ـتـعـ ـ ـ ــدادات اجلـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــة
لتــأمني مـسـتلـزمـات اجنـاح
م ــؤمت ــر ال ــوف ــاق وامل ـصـ ــالح
ال ـ ــوط ـن ـي ـ ــة ال ـ ــذي ت ـ ــرع ـ ــاه
اجلامعة العربية.
كمـا تبـادل الـرأي مع رئـيس
اجلمهـورية حـول التـبايـنات
ال ـتــي ت ـب ـ ـ ــديهـ ـ ــا االطـ ـ ــراف
املعـنية بـالعمليـة السيـاسية
وب ـ ــاملـ ـص ـ ــاحل ـ ــة ال ـ ــوط ـن ـي ـ ــة
وبعض املبادرات التي تسعى
اجلـامعــة النضـاجهـا جلهـة
اشــراك القــوى املـمتـنعــة يف
اجلهــود املبــذولــة علــى هــذا
الصعيد.
ويف هـذا الـسيـاق اكـد رئـيس
اجلــمهـ ــوريـ ــة ضـ ــرورة سعـي
اجلـامعـة العـربيـة وامـانتهـا
العــامــة لــدعــوة دول اجلــوار
مـع الـع ـ ـ ـ ــراق إل ـ ـ ـ ــى االخ ـ ـ ـ ــذ
ب ـ ـ ـ ـ ــاالع ـ ـت ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــار خ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــورة
االس ـت ـم ـ ــرار ب ـ ــال ـتـ ـ ــدخل يف
ال ـشـ ــأن الع ــراقـي الـ ــداخلـي
ودعــم االره ـ ـ ــاب وتـ ـ ـشـج ـيـع

املـتـط ــرفــني ،ملفـتـ ـاً إل ــى ان
نهـج بعض الـدول علـى هـذا
ال ــصعـيـ ــد يـ ـشـكـل تهـ ــديـ ــداً
جـ ــدي ـ ـاً المـن الــبالد  ،ممـ ــا
يـ ــدعـ ــو إل ـ ــى وقفـ ــة جـ ــديـ ــة
ومسـؤولة .واكـد الرئـيس ان
الـق ـ ـيـ ـ ـ ـ ــادة الـعـ ـ ـ ـ ــراق ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة ال
تـستـطيع الـوقـوف مـكتـوفـة
االيـدي ازاء ذلك ،خصـوصاً
انـه ـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـس ـ ـتـه ـ ـ ـ ـ ــدف امـ ــن
العـ ــراقـيـني وسـيـ ــادة الــبالد
ومستقبله.
م ـشـ ــدداً عل ــى اهـمـي ــة ه ــذا
الــتعـ ــاون يف هـ ــذه امل ـ ــرحلـ ــة
بـ ــالـ ــذات ،م ـ ــرحلـ ــة تـكـثــيف
الـطــاقــات واجلهــود الجنــاح
مشـروع املصـاحلـة الــوطنيـة
واالجماع الـوطني .ويف هذا
االطــار اشــار ط ــالب ــاني إلــى
تطـور مهم للغـايـة بـرز علـى
الـ ـسـ ــاح ـ ــة العـ ــراقـيـ ــة وهـ ــو
االسـ ـتـجـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــواسـعـ ـ ـ ــة
للـمـصــاحلــة الــوطـنـيــة مـن
قـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ــل كـ ــل االطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف
ال ـ ـس ـيـ ـ ــاس ـيـ ـ ــة والـ ـ ــدي ـن ـيـ ـ ــة
والقوميـة واملذهـبية مـشدداً
يف الوقت نفسه عـلى اهمية
دور اجلـ ــامعـ ــة العـ ــربـيـ ــة يف
مـساعـدة العـراقيـني واجناح
املصـاحلـة الــوطنيـة وتـأمني
االستقرار.
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التعليم العايل تبارش توزيع استامرات التقديم للجامعات

دورية ثابتة تقوم مبهام امنية يف بغداد

بغداد /شاكر املياحي
ب ـ ــاش ـ ــرت وزارة ال ـتـعل ـيــم الع ـ ــالــي والــبحــث
الـعـلـ ـم ــي تـ ـ ـ ــوزيـع اسـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــارات الـ ـتـقـ ـ ـ ــدمي
للجامعات وهيـئة التعليم التقني للفرعني
الـعل ـمــي واألدب ــي ،علـ ـ ــى مـ ـ ــراكـ ـ ــز اإلرشـ ـ ــاد
والتسلم املوجودة يف بغداد واحملافظات.
وقـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدر يف دائـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــات
والتخـطيط واملـتابـعة يف الـوزارة ،ان عملـية
ت ــوزيع امل ـسـتـمــسكــات اخلــاصــة بــالـتقــدمي
للجــامعـات وهـيئـة الـتعلـيم الـتقـني ،بـدأت
مـن ــذ ي ــوم ال ـسـبـت املـ ــوافق  26آب احل ــالـي،
على مـراكز اإلرشـاد والتسلـم البالغ عـددها
( )32مــركــزاً ب ــواقع سـتــة مــراك ــز يف بغــداد
ومركزين يف كل محافظة.
وأهـاب املصدر بخريجي الـدراسة اإلعدادية
لـ (الـدورين األول والـثانـي) سرعـة مراجـعة
هـذه املـراكــز لتــسلم مـسـتمـسكــات التقـدمي
املـكـ ـ ــونـ ـ ــة مــن دل ــيل الـ ـطـ ـ ــالــب واس ـت ـمـ ـ ــارة

التقــدمي ووصل التـسـلم واللــواصق البـالغ
عـ ـ ــددهـ ـ ــا س ـتـ ـ ــة لـلفـ ـ ــرع الـعل ـم ــي ،وأربعـ ـ ــة
لألدبـي ..منــوه ـاً تــوفــر هــذه املـسـتمــسكــات
بأعداد كافية.
ودعــا املصـدر الـطلبــة وأوليـاء أمــورهم الـى
اإلطالع جـي ـ ــداً علـ ــى مـ ــا يـت ـضـمــنه دلــيل
الطـالـب من ضـوابـط وتعلـيمـات ،ومـراعـاة
الـدقة والـتروي يف ملء اسـتمارات الـتقدمي
للجـامعـات وهـيئـة الـتعلـيم الـتقنـي ،بنحـو
ينـسجـم مع أهمـيتهـا ملـسـتقبـلهم ..مـذكـراً
بـأن خياراتهم ستكون نهائـية لعدم إمكانية
النقل بني اجلامعات الحقاً.
وبـني املـصــدر ان يــوم اخلـمـيــس امل ــوافق 14
أيل ـ ـ ــول املق ــبل هـ ـ ــو آخـ ـ ــر يـ ـ ــوم ل ـتـ ـ ــسل ـيــم
اسـتـم ــارات الــتق ــدمي ..مـتـمـنـي ـ ـاً للــطلـب ــة
األعـ ــزاء املـ ــوفقـيـ ــة والـ ـسـ ــؤدد يف حـيـ ــاتهـم
اجلـامعية ليسهموا يف بناء العراق اجلديد
وإعالء شأنه بني األمم.

حتطم طائرة

يف البيان اخلتامي ملؤمتر املصاحلة االول

إمجاع عىل حرمة الدم العراقي وجتديد الدعم ملرشوع املصاحلة
بغداد /املدى
اخـتـتـمــت يف بغـ ــداد ام ــس اعـمـ ــال املـ ــؤمتـ ــر
العشائري العام للمصاحلة واحلوار الوطني
الـذي استمـر يومـني وسط اجمـاع املؤمتـرين
علــى حــرمــة الــدم العــراقـي واحلفــاظ علــى
وحدة العراق وسالمة اراضيه.
واص ــدر امل ــؤمت ــر مـيـث ــاق ش ــرف يـتـضـمـن 21
ت ــوصيــة أهـمه ــا الت ــأكيــد علــى حتــرمي الــدم
العراقي واحلفاظ على سالمة العراق.
وق ــال س ــامـي ع ــزارة رئـيــس جلـن ــة الع ـش ــائ ــر
العـراقيـة بهيئـة املصـاحلة الـوطنـية يف خـتام
أعـم ــال امل ــؤمت ــر أم ــس ان شـيـ ــوخ العـ ـش ــائ ــر
والقـبـ ــائل وقع ــوا مـيـث ــاق ش ــرف يـتـضـمـن21
ت ــوصـي ــة سـيـتـم تـطـبــيقه ــا مـن قـبل زعـم ــاء
الشبوخ والقبائل العراقية.
وكـ ــان املـ ــؤمتـ ــر بـ ــدأ أعـم ـ ــاله أم ــس الـ ـسـبـت
بحضـور اكثـر مـن ( )700من شيـوخ الـعشـائـر
والقـب ــائـل وشخ ـصـي ــات ع ــراقـي ــة مـن خ ــارج
الع ـ ــراق وحـ ـض ـ ــره رئ ـيـ ــس ال ـ ــوزراء ورئ ـيـ ــس
البرملان مع عدد من الوزراء.
ومت خالل امل ــؤمت ــر ت ــشكــيل اربع جل ــان هـي:

جلنـة اجـتثــاث البعـث ،التحـاور مع املقـاومـة
ومكـافحـة االرهـاب ،حل املـيليـشيــات ،وجلنـة
بناء القوات املسلحة.
كمـا اتفق شيوخ الـعشائـر على تـأجيل العمل
بنـظــام الـفيــدراليــة لـفتــرة زمـنيــة ،وطــالبــوا
ب ــاالس ــراع بـبـن ــاء الق ــوات امل ــسلح ــة متهـي ــدا
خل ــروج الق ــوات االجـنـبـي ــة مـن الــبالد ،وحل
امليليشيات املسلحة.
وقــال عــزارة ان الـبـيــان اخلـتــامـي للـمــؤمتــر
العـام لشـيوخ عـشائـر العراق "تـضمن تـأجيل
العمل بنظام الفيدرالية لفترة زمنية".
وأضاف عـزارة خالل اعالنه البيـان اخلتـامي
للمـؤمتر ببغـداد ان "مبدأ الفـيدراليـة اقر يف
الــدستــور وهــو يــؤكــد علــى وحــدة العــراق اال
اننـا ارتـأينـا التـريث بـتطـبيـقه لفتـرة زمـينـة
معينة".
غير انه لم يحدد مدة الفترة الزمنية.
وأضــاف عــزارة ان شيــوخ العـشــائــر والـقبــائل
شـ ــددوا يف الـبـيـ ــان اخلـتـ ــامـي ال ـصـ ــادر عـن
املـ ــؤمتـ ــر علـ ــى "ضـ ــرورة دعـم مـبـ ــادرة رئـي ــس
الوزراء (نوري املالكي) التي تتضمن التحاور

مع اجلهات التي ترغب بالتحاور وعدم ايواء
االرهابيني الذين يؤذون العراقيني".
وشــدد شيــوخ العـشـائــر يف بيــانهـم اخلتــامي
علـى "حتـرمي الــدم العــراقي ،وحتـرمي الـقتل
عل ــى اله ــوي ــة ،وحت ــرمي الــتهجـي ــر الق ـس ــري
ومقــاضــاة كل مـن يقــوم ب ــذلك ،واحملــافـظــة
عل ـ ــى وحـ ـ ــدة الع ـ ــراق وال ـت ـ ــأك ـيـ ـ ــد عل ـ ــى دور
العشائر العراقية".
وأوضح عـزارة أن املـؤمتـر أكــد "دعم العـشـائـر
مــن اجـل احل ـ ـ ــد مــن ظ ـ ـ ــاه ـ ـ ــرة ال ـتـهـج ـي ـ ـ ــر
القـسـري ،واعـادة تقـييـم عمل هـيئـة اجـتثـاث
البعث ،وقيـام مجلس الـنواب بتـشريع قـانون
لها".
وطــالب شيـوخ الـعشـائـر يف بيـانـهم اخلتـامي
ب ـ ـ ــاطـالق س ـ ـ ــراح املـعـ ـتـقـل ــني يف الـ ـ ـسـج ـ ـ ــون
العــراقـيــة واالم ــريكـي ــة ،ومعــاجلــة مــوضــوع
امليلـيشيـات املسلحـة "والعمـل على حلهـا مبا
يــؤدي ال ــى ان يكــون الــسالح بـي ــد احلكــومــة
فقط".
وقال عزارة ان املـؤمترين طالبـوا ببناء جيش
قـوي باالستفـادة من خبرات اجليـش السابق

أمريكية تقل  50راكباً

مع تـشــريع قــان ــون من قـبل مجلــس النــواب
لصرف مستحقات منتسبي اجليش السابق،
كـم ــا أك ــدوا رفــضهـم للـت ــدخالت اخل ــارجـي ــة
التي تعـمل على دعم االرهـاب ومتويله داخل
العراق.
ودان امل ــؤمت ــرون الـت ـص ــرفـ ــات الالم ـس ــؤول ــة
لـلـق ـ ـ ــوات االم ـ ـ ــريـك ـي ـ ـ ــة يف الـع ـ ـ ــراق ،ودع ـ ـ ــوا
احلكومـة الى تعـويض العـراقيني املتـضررين
من جراء االعمال االرهابية.
كمــا دعــوا الــى فـتح فــروع للجــان املـصــاحلــة
الوطنية يف احملافظات من اجل ان يكون لها
دور فعال يف تنفيذ بنود املصاحلة.
وقــال عــزارة ان املــؤمتــريـن دعــوا الــى "اعــادة
ال ـب ـن ـ ــى ال ــتح ـت ـيـ ـ ــة لل ــبالد وال ـتـخل ــص مــن
الـبطـالـة وايقـاف هجـرة العقـول املفكـرة من
العـ ـ ــراق والع ـمـل عل ـ ــى اعـ ـ ــادتهــم ،ودعــم دور
العشائر وانشاء مفوضية خاصة بهم".
كـمـ ــا طـ ــالـب ـ ــوا اجملل ــس الـ ـسـيـ ــاســي لالمـن
الـوطني بـضم شيـوخ العشـائـر والقبـائل الـى
عضويته.
تفاصيل موسعة ص3

كنتاكي CNN /
حتطمت طائرة ركاب
أمريكية متوسطة احلجم
يف مطار بوالية كنتاكي
أمس األحد ،فيما لم
تتوافر أي معلومات عن
ناجني ،بني ركاب الطائرة،
التي تتسع خلمسني راكباً
عدا الطاقم.
وقال مسؤولون يف شركة
الطيران واملطار إن هناك
خسائر يف األرواح ،غير أنه
لم يتضح بعد ما إذا كان
هناك ناجون.
وكانت الطائرة التي تتبع
شركة "دلتا" تتجه من
مطار ليكسينغتون،
بكينتاكي إلى مطار
هارتسفيلد يف أتالنتا،
عندما حتطمت بعيد
إقالعها بقليل.

يقلل  %47من واردات العراق املائية

انشاء سد (اليسو) الرتكي ينذر بكارثة برشية وزراعية وتغيري يف مناخ العراق

بغداد  /املدى
اعلـن مؤخرا عن قيـام رئيس الوزراء
التـركـي رجب طـيب اردوغـان بــوضع
حجـر االسـاس لـســد (اليـســو) علـى
نهــر دجلــة ،ويف حــال انـتهــاء العـمل
به سـيـنـخفــض الـ ــوارد املـ ــائـي إلـ ــى
العراق بـنسبة  %47ممـا ينذر بـكارثة
بيـئيــة وصنــاعيــة وزراعيـة وحـرمـان
 696الـف هـ ـك ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار م ـ ــن االراض ـ ــي
املـزروعـة مـن امليـاه فـضال عن تغـييـر
يف مناخ العراق.
وصـرح النـاطق الــرسمي بـاسم وزارة
املــوارد املــائـيــة ان ن ـسـبــة كـبـيــرة مـن
سـكـ ـ ــان العـ ـ ــراق تع ـت ـم ـ ــد يف ت ـ ــأمــني
احـتـيـ ــاج ـ ــاتهـ ــا مـن مـيـ ــاه الـ ـشـ ــرب
والـزراعــة وغيـرهــا من االحـتيـاجـات
االخـرى على نهـر دجلة فـيما تـظهر

احلـســابــات الفـنيــة انـه عنــد انـشــاء
سـد الـيســو من املتـوقع ان ينـخفض
الوـارد ـ املاـئي ـ لنهر ـ دجلة ـ الى ـ()9,7
مل ـي ـ ــار م ـت ـ ــر مــكعــب /س ـن ـ ــة وه ـ ــذا
س ـي ـ ــؤدي إل ـ ــى انـخف ـ ــاض ك ـب ـي ـ ــر يف
مسـاهمـة القطـاع الـزراعي بـاالنتـاج
احمللي وانعكاس ذلك على املزارعني
واملواطنني.
واضـ ـ ــاف ال ـن ـ ـ ــاطق :ان م ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــات
ال ـت ــصحـ ـ ــر يف الع ـ ــراق س ـتـ ـ ــزداد مع
انـت ـش ــار لـلكـثـب ــان ال ــرملـي ــة ،االم ــر
ال ـ ــذي يـلقـي ب ــظاللـه عل ـ ــى طق ــس
العــراق مـن خـالل تك ــرار الع ــواصف
الـرمليـة وتـدهـور املـراعي الـطبـيعيـة
وانـخفـ ـ ــاض ان ـت ـ ـ ــاجهـ ـ ــا فـ ــضال عــن
جفاف االهوار طبيعياً.
ويعتبـر سد اليـسو مـن اكبر الـسدود

علـى نهـر دجلـة ويبـلغ حجم اخلـزن
الكلي له ( )11,40مليـار متر مكعب
فـيـم ــا يــبلغ ال ــوارد الـطـبـيعـي لـنه ــر
دجلة عند احلدود العراقية التركية
سنــوي ـاً ( )20,93مـلي ــار متــر مكـعب
واش ـ ـ ـ ــار الـ ـن ـ ـ ـ ــاطـق إل ـ ـ ـ ــى ان نـق ـ ــص
الـواردات املـائيـة سيـؤثـر علـى تـوليـد
الـطــاقــة الـكهــربــائـيــة مـن املـن ـشــآت
الهيـدرولـيكيـة القـائمـة علـى سـدتي
امل ـ ــوصل وسـ ــام ـ ــراء وانعـكـ ــاس ـ ــاتهـ ــا
ال ــسلـبـيـ ــة علـ ــى امـ ــدادات امل ـصـ ــانع
ومـح ـ ـطـ ـ ـ ــات ضـخ مـ ـيـ ـ ـ ــاه ال ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرب
واملــؤسـســات الـصـحيــة وامل ــدني ــة من
الكهرباء مشدداً يف الوقت ذاته على
ان العـراق لـم يتــسلم ايــة معلـومـات
عن انـشاء السد مـن اجلانب التركي
وه ـ ــو مـ ـ ــا يخ ـ ــالـف املع ـ ــاه ـ ــدات بــني

الـبلــديـن واحك ــام القــانــون الــدولـي
القــاضيــة بقيـام دول اعــالي مجـرى
الــنهـ ــر بـ ــاشعـ ــار دول اسـفل اجملـ ــرى
ب ــاي ن ـش ــاط ــات تق ــوم به ــا ميكـن ان
يك ــون له ــا اث ــر ض ــار ب ــدول اجمل ــرى
املائي.
ي ــذك ــر ان الع ــراق سـبق ان اعـت ــرض
علــى بنـاء ســد (اليـســو) لتــأثيــراته
الــسلـبيــة علــى كـمي ــة امليــاه الــواردة
الـيه وفق اجراءات رسميـة عبر وزارة
اخل ـ ــارج ـي ـ ــة ووزارة امل ـ ــوارد امل ـ ــائ ـي ـ ــة
واجلامعـة العربيـة ،وكان مثـار جدل
كـبـيـ ــر مـنـ ــذ فـكـ ــرة انـ ـشـ ــائـه نهـ ــايـ ــة
ال ـسـبعـيـنـيــات لـتــأثـي ــراته الــسلـبـيــة
على العـراق وعدد من املدن الكردية
يف تـ ــركـيـ ــا فــضال عـن ازالــته ملـ ــواقع
تاريخية مهمة .

