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بغداد/ ا ف ب
االثار  عن  تنقيب  بحمالت  حاليا  العراقية  ال�سلطات  تقوم 
وتاهيل للمواقع االثرية يف مدينتي �سامراء والرمادي بعد 
ا�ستتباب الو�سع االمني فيهما، بح�سب م�سوؤول يف وزارة 

ال�سياحة واالثار.
وقال عبد الزهرة الطالقاين املتحدث با�سم الوزارة نقال عن 
ح�سني  قي�س  وكالة  والتتراث«  لالثار  العامة  »الهيئة  رئي�س 
اخلليفة  ق�سر  بني  الواقع  الزخرف  ق�سر  »موقع  ان  ر�سيد 
�سامراء  يف  امللوية  وبتترج  ميالدي(   843-795( املعت�سم 
ي�سهد عمليات تنقيب تليها اعمال �سيانة وتاهيل«. وا�ساف 
ان »عمليات التنقيب التي بدات قبل �سهرين تاتي اكماال ملا 

بداته بعثات �سابقة ابان �ستينيات القرن املا�سي«.
ومت ت�سييد ق�سر الزخرف بني العامني )836-892 ميالدي( 
ق�سور  منطقة  و�تتستتط  اخلليفة  اىل  مقربون  وا�ستخدمه 

اخلالفة اآنذاك.
جتاوز  لعمليات  تعر�س  وان  �سبق  »املوقع  ان  قي�س  واكتتد 
�سرقة  متت  حيث  ال�سكنية  املناطق  من  لقربه  نظرا  و�سرقة 
حلمايته  الق�سر  مبنى  فتتوق  و�سعت  التي  الواقية  املظلة 

الو�سع  تتتردي  ادى  »كما  وا�تتستتاف  اجلتتويتتة«.  العوامل  من 
املنطقة  اهتتمتتال  اىل  ال�سابقة  التتفتترة  �تتستتامتتراء  يف  االمتتنتتي 
موقع  يف  والنفايات  االنقا�س  رمي  يف  ت�سبب  ما  االثرية 
الق�سر من قبل �سكان املناطق املجاورة«. ونا�سد امل�سوؤولني 
يف  االثرية  باملواقع  »االهتمام  الدين  �سالح  حمافظة  يف 
لدعم  امليزانية  من  االمتتتوال  بع�س  وتخ�سي�س  املحافظة 

عمليات ال�سيانة والتاأهيل«.
اىل ذلك، قال قي�س ان الهيئة »تقوم باعمال تنقيب يف حمافظة 
االنبار وار�سلت بعثة اىل موقع تل ا�سود يف الرمادي بعد 
ا�ستتاب الو�سع االمني هناك«. كما اكد ان عمليات التنقيب 
»بدات يف موقع تل ام العقارب يف ذي قار، وتل البقرات يف 
وا�سط، وتل االخي�سر الذي كان كني�سة تعود للقرن الثالث 
غرب كربالء، وموقع احلرية يف النجف، وتل اي�سان خالد 

يف القاد�سية ا�سافة اىل تل االجر يف املثنى«.
الرافدين  بالد  ح�سارات  اقدم  موطن  العراق  ان  اىل  ي�سار 
وال�سومرية  االكتتتاديتتتة  متتن  بتتتدءا  الب�سرية  عرفتها  التتتتتي 
واال�سورية والبابلية مرورا بالفار�سية والبيزنطية وانتهاء 

باال�سالمية وخ�سو�سا العبا�سية والعثمانية.

املو�شل/ نوزت �شمدين 
ام  لعملية  التتثتتالتتثتتة  املتترحتتلتتة  نتتيتتنتتوى  يف  بتتتتداأت 
العا�سر من  املحافظة منذ  امل�ستمرة يف  الربيعني 
ايار العام املا�سي وا�سفرت عن القب�س على اكرث 
اهداف مهمة، بح�سب  بينهم  من 100 م�سلح من 
قائد  خ�سري  كرمي  ح�سن  الركن  اللواء  اعلنه  ما 

عمليات نينوى.
مقر  يف  عتتقتتد  �سحفي  متتوؤمتتتر  ختتتالل  وا�تتتستتتاف 
الوطنية  ال�سرطة  قائدا  ح�سره  العمليات،  قيادة 
العملية  »اأن  نتتيتتنتتوى،  يف  املتتحتتلتتيتتة  والتت�تتستترطتتة 
يتتتوم اخلمي�س  اأطتتلتتقتتت متت�تتستتاء  التتتتتي  اجلتتتديتتتدة 
املا�سي، �ساركت فيها قطعات عراقية من اجلي�س 
مدعومة  نينوى،  و�سرطة  الوطنية  وال�سرطة 
فلول  وا�تتستتتتتهتتدفتتت  متميز،  ا�تتستتتتتختتبتتاري  بجهد 
االرهاب يف م�سرح العمليات �سواء داخل مدينة 
املو�سل او خارجها يف املناطق التابعة ملحافظة 
اإطالقها هو  ال�سبب يف  »اأن  نينوى«، م�سريا اىل 
التدهور االمني الذي ح�سل يف �سهر اآب املا�سي 

يف مناطق �سمال و�سرق نينوى« . 
وجهها  التي  االتهامات  العمليات  قائد  ورف�س 
البع�س، منهم نواب يف الربملان، يف ان العملية 
االمنية ا�سفرت عن القاء القب�س وب�سكل ع�سوائي 

ب�سكل  ان اخلتتطتتة جتترت  واأكتتتد  املتتواطتتنتتني،  على 
مبوجب  جتري  القب�س  وعمليات  مرن  ان�سيابي 
اوامر ق�سائية، ويف كتمان عال بعيدًا عن و�سائل 
االعالم، وقد ا�سفرت عن القاء القب�س على اكرث 
من)100( هدف مهم، من بينهم املدعو)علي احمد 
التكريتي( وهو قائد ع�سكري الحدى اجلماعات 
�سخ�س  وكتتذلتتك  وكتتركتتوك،  نينوى  يف  امل�سلحة 
متهمني  اىل  ا�سافة  اجلزيرة،  مفتي  عليه  يطلق 
م�سطلعني بتفجريات )وردك وال�سيخان(، واآخر 
متهم بقتل احد اخوة مدير اعالم قيادة العمليات، 
وقال: بان العملية �سملت مناطق عدة منها مناطق 
يف جنوب املو�سل، و�ساحل املدينة االي�سر، ويف 

ناحية تل عبطة، ويف ق�ساء �سنجار. 
االأمني  الو�سع  ان  على  العمليات  قائد  و�تتستتدد 
و�سائل  بع�س  اإليه  ت�سري  كما  لي�س  نينوى  يف 
الذي  »التدهور  ان  وقتتال  متدهور،  بانه  االإعتتالم 
هي  قتترى  يف  حدثت  تفجريات  بفعل  كتتان  حتتدث 
وا�ستخدمت  العمليات،  قيادة  اخت�سا�س  خارج 
فيها �سيارات مفخخة«، واأ�ساف »نعم هناك دورة 
على  القب�س  القاء  اعمال  ب�سبب  لالأرهاب،  حياة 
املتهمني ثم اطالق �سراحهم الحقًا، لكننا االن منلك 
ت�سورات جديدة لهذه العملية وترويج االأهداف 

ذي القيمة العليا اىل املركز يف بغداد«، واو�سح 
قائد عمليات نينوى، اأن ما تناقلته و�سائل االعالم 
حول عمليات اإلقاء القب�س قد نالت اهتمام رئي�س 
دعت  لذا  امل�سلحة،  للقوات  العام  القائد  التتوزراء 
لتو�سيح  ال�سحفي  املتتوؤمتتتر  عقد  اىل  احلتتاجتتة 
االمر للمواطنني، باأن العمليات �سمن خطة �سور 
العمليات  قيادة  اطلقتها  نوعية،  كانت  نينوى، 

بناًء على رغبة اإدارة حمافظة نينوى.
وكتتتانتتتت انتتتبتتتاء قتتتد حتتتدثتتت يف غتت�تتستتون االيتتتام 
بغداد  متتن  ع�سكرية  قتتوة  و�تتستتول  عتتن  املا�سية، 
باعتقاالت  قتتامتتت  التتتتتوزراء،  بتترئتتا�تتستتة  مرتبطة 
قوائم  وفتتق  وذلتتك  املتتو�تتستتل،  مدينة  يف  وا�سعة 
ع�سائر  �سيوخ  ا�سماء  ت�سمنت  م�سبقًا،  متتعتتدة 
تتعلق  بتهم  املو�سل  من  و�سخ�سيات  ووجتتهتتاء 
قيادة  من  با�سناد  بعملياتها  وقامت  بتتاالرهتتاب، 

عمليات نينوى. 
ثالثة  اأن  لتتت)املتتدى(:  اأمني  م�سدر  قتتال  جهته  من 
ع�سر �سابطا برتب خمتلفة يراأ�سهم املفت�س العام 
املا�سية،  االيتتام  خالل  نينوى  اىل  بالفعل  قدموا 
القطعات،  تفتي�س  على  مقت�سرة  مهمتهم  لكن 
فيما اكد حمافظ نينوى اثيل النجيفي نباأ اعتقال 
ماجمموعه)94(  بتتغتتداد  متتن  قتتادمتتة  خا�سة  قتتوة 

مواطنا يف مناطق متفرقة من نينوى، وقال يف 
نينوى،  حمافظة  مبنى  يف  املعتقلني  بذوي  لقاء 
االعتقاالت،  بتتهتتذه  تبلغ  مل  املحافظة  ادارة  ان 
واأن  بذلك،  املحلية  ال�سلطة  على  جتتتاوزت  وانها 
املو�سل وبتتغتتداد حول  بتتني  االتتت�تتستتاالت جتتاريتتة 
م�سري املعتقلني، وقال بان اجلهات االمنية هناك 
اكدت له ان غالبية املعتقلني �سوف يطلق �سراحهم 
يف غ�سون ال�ساعات املقبلة، لثبوت عدم تورطهم 

يف التهم املوجهة اليهم. 
م�سادر اأمنية مطلعة، اأكدت لت)املدى( بان عمليات 
من  قادمة  اأمنية  قتتوات  بها  قامت  التي  االعتقال 
التي  نينوى  �تتستتور  بعملية  لها  العتتالقتتة  بتتغتتداد، 
انطلقت يوم اخلمي�س املا�سي، حيث ان االخرية 
اعد  وقتتد  نينوى،  حمافظة  متتع  باالتفاق  جتتتري 
د.رافع  برئا�سة  التتتوزاري  الوفد  زيتتارة  ابتتان  لها 
العي�ساوي اىل املو�سل، قبل ا�سابيع من اجل حل 
م�ساكل نينوى االمنية واالقت�سادية وال�سيا�سية. 
اأعتترب رئي�س جلنة االأمتتن والتتدفتتاع يف  اىل ذلتتك 
ال�سمري  الرحيم  عبد  نينوى  حمافظة  جمل�س 
االأمنية  نينوى«  »�سور  عملية  بتتاأن  اعتقاده  عن 
اجلارية يف املو�سل حاليا، والتي قال اإنها طالت 
طابعا  حتمل  املحافظة،  يف  معروفة  �سخ�سيات 

�سيا�سيا. واأ�ساف بح�سب »راديو �سوا«: ان »جهة 
حتقيقية تتكون من نحو 40 �سخ�سا معهم ق�ساة 
اأ�سا�س  وعلى  نينوى  يف  حمتتددة  اأهتتداف  لديهم 
اأو  التتوزارات  اعتقال من بع�س  اأوامتتر  لديهم  اأن 
مت  االأول  اليوم  يف  بغداد.  يف  االأمنية  التتدوائتتر 
�سخ�سيات  اأغلبهم  �سخ�سا   60 يقارب  ما  اعتقال 
اجتماعية معروفة يف نينوى من جتار ومقاولني 
واأ�ساتذة جامعيني و�سباط �سابقني يف اجلي�س، 
اليوم  ويف  االإرهابيني،  من  هوؤالء  اأن  اعتقد  وال 
العمليات  وهتتذه  �سخ�سا،   15 اعتقال  مت  الثاين 
م�ستمرة خالل الفرة القادمة واعتقد اأن امل�سحة 

ال�سيا�سية وا�سحة يف هذا االأمر«. 
ودعا ال�سمري احلكومة املركزية اإىل عدم جتاهل 
املحافظة،  يف  واالأمتتنتتيتتة  االإداريتتتتتتة  التت�تتستتلتتطتتات 
مبجل�س  املتمثلة  املحلية  »احلكومة  ان  وا�ساف 
واأي�سا  ال�سرطة  ومديرية  واملحافظ  املحافظة 
علم  لديهم  يكن  مل  اجلميع  نينوى  عمليات  قيادة 
م�سبق بقدوم هذه القوة وتفاجاأوا به واعتقد انه 
ال  العملية  املحلية  احلكومة  مع  التن�سيق  بتتدون 
نائب  حمجوب  يحيى  و�سف  جهته  من  ت�سلح«. 
رئي�س اللجنة القانونية يف املجل�س والقيادي يف 
احلزب االإ�سالمي العراقي تلك العمليات باأنها غري 

العمليات  هذه  من  »ن�ستغرب  واأ�ساف  قانونية، 
�سخ�سيات  متتن  التتعتتديتتد  اعتتتتتقتتال  اإىل  اأدت  التتتتتي 
اأن  ونعتقد  غريبة  بطريقة  املحافظة  ووجتتهتتاء 
ا�ستفزازية  اأمتتور  اإىل  بحاجة  لي�ست  املحافظة 
القانون  مع  نحن  فيها،  اال�سطراب  تزيد  جديدة 
بالنا�س  �سيدفع  ال�سلطات  قبل  من  جتتتاوزه  لكن 
القانون  وبتتجتتدوى  بها  ثقتهم  يتتفتتقتتدوا  اأن  اإىل 
باإي�ساح  ونطالب  برمتها،  ال�سيا�سية  وبالعملية 
هذه االإجراءات التي متت يف املحافظة وعمليات 
الدهم التي �سنتها القوة ومعرفة م�سري املعتقلني، 
ال�سمان  الأنتتته  بتتالتتقتتانتتون  االلتتتتتتتزام  اإىل  ونتتدعتتو 
املتتحتتافتتظتتة والتتبتتلتتد«. وطالب  بتتواقتتع  لتتلتتختتروج 
جميع  عن  التتفتتوري  االإفتتتراج  ب�سرورة  حمجوب 
عن  الفوري  بتتاالإفتتراج  »نطالب  وقتتال:  املعتقلني، 
املعتقل  بقاء  ونرف�س  االأبرياء،  املعتقلني  جميع 
كما  اإدانتتتتته،  على  دليل  دون  �ساعة   24 من  اأكتترث 
الذي  ال�سري  املخرب  اإدانة  قانون  بتفعيل  نطالب 
يتعمد يف اإعطاء و�سايات كاذبة لتحقيق م�سالح 
يف  م�سوؤولة  م�سادر  واأو�سحت  لتته«.  �سخ�سية 
اإىل  كتابا  رفعت  املحلية  احلكومة  اأن  املحافظة 
طالبت  املركزية  احلكومة  يف  امل�سوؤولة  اجلهات 

فيه باإي�ساح هذا االأمر. 

بينهم ما ي�شمى بـ"مفتي اجلزيرة"

بدء املرحلة الثالثة من عملية ام الربيعني يف نينوى باعتقال 100 م�سلح

انتقال جميع ال�شجون اىل وزارة العدل بداية العام املقبل

م�س��وؤول املعتق��ات االأمريكي��ة :ال اعتق��االت دون اأوام��ر ق�س��ائية عراقي��ة

بغداد/ املدى
قال القائد الع�سكري االمريكي امل�سوؤول عن 
االمريكية:  القوات  تديرها  التي  املعتقالت 
ان اجلي�س االمريكي ممنوع من القيام باأي 
قب�س  القاء  مذكرة  اأو  اأمتتر  دون  اعتقالت 

�سادرة عن الق�ساء العراقي.
ان  كبري  امريكي  ع�سكري  م�سوؤول  واأكتتد 
من  �سهريا  عنهم  ُيتتفتترج  ال�سجناء  متتئتتات 
االمريكية  القوات  تديرها  التي  املعتقالت 
كامل  بتن�سيق  جتري  االفتتراج  عملية  وان 
القائد  واأو�تتستتح  العراقية.  احلكومة  متتع 
معتقل  عن  امل�سوؤول  االمريكي  الع�سكري 
التاجي ومعتقل كامب كروبر العقيد جون 
ماك هيوي بح�سب اذاعة العراق احلر: ان 
العراقي  الق�ساء  ُيقدم اىل  ملف كل �سجني 

احلكومة  متتع  نعمل  »نحن  وا�تتستتاف  اوال، 
املتتتتتو�تتستتط عن  التتتعتتتراقتتتيتتتة. وُنتتتتفتتتترج يف 
ومنذ  �سهر.  كل  معتقال  وخم�سني  �سبعمئة 
كانون  يف  التتقتتوات  �سحب  اتفاقية  توقيع 
العمل  م�سوؤولية  عاتقنا  على  تقع  الثاين 
هم  العراقيني  الأن  العراقية  احلكومة  مع 
وُيحال   ، معتقل  كل  ملف  يراجعون  الذين 
العراقية  كل معتقل على املحكمة اجلنائية 
العراقية نتخذ  وعلى ا�سا�س قرار املحكمة 

قرارنا بنقل ال�سجني اأو االفراج عنه«.
ونتتتتوه املتتت�تتتستتتوؤول التتعتت�تتستتكتتري االمتتريكتتي 
 2009 عتتام  ختتالل  املعتقلني  عتتدد  بتناق�س 
يف  اآالف  متتع  متتقتتارنتتة  مئتني  متتن  اأقتتتل  اىل 
كانون  متتن  االأول  »متتنتتذ  وقتتتتال:  التت�تتستتابتتق 
الثاين هذا العام مل ن�ستقبل اإال مئة وثالثة 

هذه  متتن  تتتترون  وكتتمتتا  معتقال.  وت�سعني 
نحو  من  املعتقلني  عدد  انخف�س   ، االرقتتام 
م�ستواه  اىل  معتقل  التتف  وع�سرين  �ستة 
احلايل من خالل عمليات االفراج اأو النقل 

املتوا�سلة«. 
عن  املتت�تتستتوؤول  هتتيتتوي  الكولونيل  وا�تتستتار 
اىل  كروبر  كامب  ومعتقل  التاجي  معتقل 
على  القب�س  القاء  يف  االأختترية  الكلمة  ان 
ُي�ستبه به الأي �سبب تعود اىل  اأي �سخ�س 
جدا  املهم  »من  وقتتال:  العراقية،  احلكومة 
معتَقال  ناأخذ  ان  ن�ستطيع  ال  اننا  نبني  ان 
جديدا من دون اأمر باحلجز اأو مذكرة القاء 
وبالتايل  العراقية.  احلكومة  متتن  قب�س 
للقوات  املتاحني  الوحيدين  اخليارين  فان 
العراقية  بالتعاون مع احلكومة  االمريكية 

يف  عتتنتته«.   االفتتتراج  اأو  ال�سجني  نقل  هما 
غتت�تتستتون ذلتتتك جتتتتري اال�تتستتتتتعتتدادات لنقل 
كروبر  كتتامتتب  ومتتعتتتتتقتتل  التتتتتاجتتي  معتقل 
من  التتعتتا�تتستتر  بتتحتتلتتول  التتعتتدل  وزارة  اىل 
هذه  اطار  ويف   .2010 عام  الثاين  كانون 
كوادر  تدريب  خرباء  يتوىل  اال�ستعدادات 
عراقية يف جمال اال�سالح وادارة ال�سجون 
حني ُت�سلم املعتقالت اىل احلكومة العراقية 
، كما او�سح القائد الع�سكري امل�سوؤول عن 
الكولونيل  كروبر  التاجي وكامب  معتقلي 
قاعدة  يف  لدينا  بغداد  »يف  وقتتال:  هيوي 
»فكتوري« مركز تدريب الكادر اال�سالحي. 
كادر  تدريب  هو  املركز  هذا  من  والغر�س 
�سيتولون  الذين  العراقيني  احلتترا�تتس  من 
ادارة معتقلي التاجي وكروبر. ولكي تاأخذ 

العراقية  اال�تتستتالح  ودائتتترة  العدل  وزارة 
على عاتقهما هذه املهمة بنجاح فان قوات 
العراقي  التتكتتادر  بتدريب  تقوم  التحالف 
مع  احلتتتال  هتتي  كتتمتتا   ، ال�سجناء  ال�تتستتالح 
تتتدريتتب قتتتوات اجلتتيتت�تتس والتت�تتستترطتتة. وان 
اال�سالحي  التتكتتادر  هتتذا  افتتتراد  متتن  الكثري 
العراقي كانوا يعملون يف معتقالت كامب 

بوكا والتاجي وكروبر منذ عام 2004«.
ولتتفتتت املتتت�تتتستتتوؤول التتعتت�تتستتكتتري االمتتريكتتي 
الكولونيل هيوي اىل ان او�ساع ال�سجون 
التتعتتراقتتيتتة واملتتعتتتتتقتتالت التتتتتي يتتتتتوىل هو 
متعددة  جتتهتتات  لتترقتتابتتة  تخ�سع  ادارتتتتهتتتا 
وتابع:  التتتدويل  االأحتتمتتر  ال�سليب  بينها 
ت�سعة  فهناك  دوليون.  م�ست�سارون  »لدينا 
�سجون تابعة لوزارة العدل العراقية وهي 
كل  امل�ست�سارين  هتتتوؤالء  لتفتي�س  تخ�سع 
ال�سجون  هذه  داختتل  ولدينا  ا�سهر.  ثالثة 
يف  خرباء  امريكيون  م�ست�سارون  الت�سعة 
امل�ست�سارين  اال�سالح. واىل جانب هوؤالء 
ادارة  مع  ويعملون  هناك  يعي�سون  الذين 
اال�سالح العراقية هناك فرق م�ساِعدة تقوم 
لتقدمي  ا�سهر  ثتتالثتتة  كتتل  دوريتتتة  بتتزيتتارات 
العراقية. وباال�سافة  ال�سجون  اىل  العون 
هناك  املتت�تتستتاَعتتدة  وفتتترق  امل�ست�سارين  اىل 
ال�سليب االأحمر الدويل الذي يقوم ممثلوه 
وبع�س  وكروبر  التاجي  معتقلي  بتفتي�س 
االلتزام  من  للتوثق  العدل  وزارة  �سجون 
باملعايري الدولية«. وتاأتي هذه االجراءات 
الإ�سدال  التح�سري  اطتتار  يف  وال�سوابط 
االمريكية  القوات  دور  على  نهائيا  ال�ستار 
ال�سجون  وادارة  االعتتتتتقتتال  عمليات  يف 
هيوي  الكولونيل  اأكدها  حمددة  مبواعيد 
يكون  لن   2010 اآب  نهاية  »بحلول  وقتتال: 
التحالف  وقوات  االمريكية  القوات  بعهدة 
اإال عدد �سغري جدا من املعتقلني بناء على 
طلب احلكومة العراقية و�سنهيئ الظروف 
خالل  االعتقال  عمليات  يف  دورنتتا  النهاء 

عام 2011«. 
يف غ�سون ذلك جرى تدريب اأكرث من الفي 
كادر عراقي الدارة ال�سجون وفق املعايري 
عدد  وانخف�س  االن�سان.  وحقوق  الدولية 
االمريكية  التتقتتوات  معتقالت  يف  التتنتتزالء 
من نحو �ستة وع�سرين الفا يف عام 2004 
اآالف وثمنمئة وخم�سة و�ستني  �سبعة  اىل 

معتقال يف الوقت احلا�سر.

�سجناء يف معتقل التاجي

CNN /بغداد
اأمتترا  الرملية  التتعتتوا�تتستتف  تتتبتتدو  قتتد 
ت�سكل  التتذي  كالعراق،  بلد  يف  عاديا 
اأنها  اإال  كبرية،  ن�سبة  فيه  ال�سحراء 
تنذر بخطر اأكرب، اأال وهو الت�سحر.

هذه  متتعتتدل  اإن  يتتقتتولتتون  فتتتاخلتتترباء 
يف  كتتبتتري  ب�سكل  ازداد  التتعتتوا�تتستتف 
ال�سنوات االأخرية، االأمر الذي اأ�سبح 
كما  البالد.  يف  الغذاء  م�سادر  يهدد 
م�ستويات  وارتفاع  املياه  نق�س  اأن 
جميعها  اأثتتترت  والت�سحر  املتتلتتوحتتة 
الزراعي  االإنتتتتتاج  على  �سلبي  ب�سكل 
العراق،  املا�سية يف  ال�سنوات  خالل 
الزراعة  وزارتي  من  مل�سوؤولني  وفقًا 

واملوارد املائية.
امللوحة  اإن  التتزراعتتة  وزارة  وتقول 
توؤثر على 40 يف املائة من االأرا�سي 
و�سط  يف  ختت�تتستتو�تتستتًا  التتتزراعتتتيتتتة، 
اإىل  تتتوؤدي  حني  يف  البالد،  وجنوب 
املائة،  يف  و50   40 بتتني  متتا  ت�سحر 
يف  زراعية  كانت  التي  االأرا�سي  من 

ال�سبعينات.
يف  الت�سحر  هيئة  عتتام  مدير  يقول 
الفراجي:  فتتا�تتستتل  التتتزراعتتتة  وزارة 
هذه  مثل  الأن  خطرية،  م�سكلة  »اإنها 
يف  التتغتتذاء  �سناعة  تهدد  العوا�سف 

العراق.«
اأختتتتذنتتتتا جتتتتتواد كاظم  متتتن جتتتانتتتبتتته، 

الذي  حقلهما  اإىل  رحلة  يف  ووالتتده 
اأر�سا خ�سبة  كان يف يوم من االأيام 
االأكرب  »اخلطر  كاظم:  للزراعة.يقول 
ترك  هو  الت�سحر  يف  يت�سبب  التتذي 
وظائف  عن  بحثا  اأر�سهم  املزارعني 
كاظم  املتتديتتنتتة.«فتتاأر�تتس  يف  جتتديتتدة 
كانت  مما  املائة  يف   50 حاليا  تنتج 
تكفي  ال  ن�سبة  وهتتي  �سابقا،  تنتجه 
 45 من  تتاألف  التي  عائلته،  الإطعام 

�سخ�سا.
والد  غتتازي،  كاظم  يقول  جهته،  من 
جواد: »مل ت�سقط اأمطار غزيرة خالل 
ال�سنوات الثالثة املا�سية، اإ�سافة اإىل 
العوا�سف الكثرية، فطوال حياتنا مل 

نعهد مثل هذه االأجواء ال�سيئة.«
يذكر اأن �سهول منطقة و�سط وجنوب 
خالل  بخ�سوبتها  املعروفة  التتعتتراق 
اأرا�س  اإىل  حتولت  قد  ال�سبعينيات 
حوايل  اأن  التقديرات  وتفيد  ماحلة. 
تتاأثر  االأرا�تتستتي  من  هكتار  األتتف   25
ماحلة  وت�سبح  بتتاملتتلتتوحتتة،  �سنويًا 
ب�سكل ال ي�ساعد على منو املحا�سيل.

وتعرف اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة 
اأنها  على  الت�سحر  ظاهرة  الت�سحر 
تدهور االأرا�سي يف املناطق القاحلة 
و�سبه القاحلة واجلافة �سبه الرطبة. 
وينتج الت�سحر اأ�سا�سًا عن االأن�سطة 
التتبتت�تتستتريتتة والتتتتتتتغتتتريات املتتنتتاختتيتتة.

اال�ستغالل  ب�سبب  الت�سحر  ويحدث 
املنا�سب  غتتري  واال�تتستتتتتختتدام  املتتفتترط 
لالأرا�سي  االإيتتكتتولتتوجتتيتتة  لتتالأنتتظتتمتتة 
ثلث  متتن  اأكتتترث  التتتتتي تغطي  اجلتتافتتة 
العامل.وميكن  يف  الياب�سة  م�ساحة 
ال�سيا�سي  اال�تتستتتتتقتترار  وعتتتدم  للفقر 
والرعي  التتغتتابتتات  اإزالتتتتة  وعتتمتتلتتيتتات 
املفرط و�سوء اأ�ساليب الري اأن ي�سر 

بالقدرة االإنتاجية لالأرا�سي.
التتفتتراجتتي يف عر�س  فتتا�تتستتل  واأفتتتتاد 
تو�سيحي من�سور على موقع اإتفاقية 
الت�سحر  ملتتكتتافتتحتتة  املتتتتتحتتدة  االأمم 
من  باملائة   92.5 اأن  االإنتترنتتت  على 
للت�سحر  معر�س  العراقية  االأرا�سي 
»اإن  بقوله:  ذلك  على  القي�سي  وعلق 
م�سبوق«.وا�ساف  وغري  كبري  قلقنا 
قد  التتزراعتتيتتة  االأرا�تتتستتتي  ملوحة  اأن 
التت�تتستتنتتوات االأختتتتترية  تتتفتتاقتتمتتت يف 
يف  املتتاحلتتة  املتتيتتاه  ا�ستخدام  ب�سبب 
املياه  ت�سريف  و�سوء  االأرا�سي  ري 
هو  والتملح  اإنتاجية.  اأقل  جعلها  ما 
يف  مفرطة  زيتتتادة  اإىل  تتتتوؤدي  عملية 

االأمالح القابلة للذوبان يف الربة.
وت�سمل االأمالح املراكمة: ال�سوديوم 
واملغني�سيوم  والتتتبتتتوتتتتا�تتتستتتيتتتوم 
والكربيت  والتتكتتلتتور  والتتكتتالتت�تتستتيتتوم 
والكربونات والبيكربونات. وي�سمل 
عن  االأمتتالح  تراكم  االبتدائي  التملح 
الناجتة  الطبيعية  العمليات  طريق 
عن وجود ن�سب مرتفعة من امللح يف 

املياه اجلوفية.
اأما التملح الثانوي فينجم عن التدخل 
الري  اأ�ساليب  يف  املتمثل  الب�سري 
املياه  ا�تتستتتتتختتدام  مثل  املتتالئتتمتتة  غتتري 
الغنية باالأمالح وعدم ت�سريف املياه 
وحدة  ذكرته  ملا  وفقًا  مالئم،  ب�سكل 
»اإدارة االأرا�سي واالخطار الطبيعية 

التابعة للمفو�سية االأوروبية.
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القاهرة/ وكاالت
امل�سرية  التتداختتلتتيتتة  وزارة  كثفت 
االجتماع  ال�ست�سافة  ا�ستعداداتها 
ال�ساد�س لوزراء داخلية دول جوار 
العراق الذي لت�سييف �سرم ال�سيخ 
على �ساحل البحر االحمر يف الت 14 
وزير  ويراأ�سه  اجلتتارى  ال�سهر  من 
التتداختتلتتيتتة املتت�تتستتري التتلتتواء حبيب 

العاديل.
وذكتتتتتتترت وكتتتتالتتتتة انتتتتبتتتتاء التت�تتستترق 
الداخلية  اأن  االحتتد  ام�س  االو�سط 
املتت�تتستتريتتة وجتتتهتتتت التتتتدعتتتتوات اىل 
امل�ساركة يف االجتماع وهى  الدول 
وال�سعودية  والتتكتتويتتت  التتتعتتتراق 
وتركيا  واالأردن  و�سوريا  وايتتران 
البلد  م�سر  اىل  ا�سافة  والبحرين 
ومنظمة  املتحدة  واالأمم  امل�سيف 
الدول  وجامعة  اال�سالمي  املوؤمتر 
االجتماع  ان  واأ�تتستتافتتت  العربية. 
اجلوار  دول  م�ساهمات  �سيناق�س 
وا�ستقرار  اأمن  وتدعيم  حماية  يف 
التي  االجتتراءات  عن  ف�سال  العراق 
اجلوار  دول  متتن  دولتتة  كتتل  اأخذتها 
واجراءات  العراقي  االأمتتن  حلماية 
اجلوار  دول  من  املطلوبة  التعاون 

بهذا ال�ساأن.
�سيناق�س  االجتماع  اأن  واأو�سحت: 
اأبتتتتترز التتتتتو�تتستتيتتات التتت�تتتستتتادرة عن 
االجتتتتتمتتاع التت�تتستتابتتق التتتذي عتتقتتد يف 
ومتتراحتتل  املتتا�تتستتى  التتتعتتتام  االأردن 
اجلتتتهتتتود  اىل  ا�تتتستتتافتتتة  تتتنتتفتتيتتذهتتا 
املختلفة يف جمال مواجهة االرهاب 
ومكافحة  احلتتتدود  عتترب  والتهريب 

املخدرات.
ونتتوهتتت بتتتتاأن متت�تتستتاركتتة متت�تتستتر يف 
االجتماعات اخلم�سة ال�سابقة تاأتي 
دول  من  كونها  عدم  من  الرغم  على 
جتتتوار التتتعتتتراق »بتتاعتتتتتبتتارهتتا دولتتة 
خربة  متتلك  املنطقة  يف  حمتتوريتتة 
املجاالت  كتتافتتة  يف  طتتويتتلتتة  اأمتتنتتيتتة 
التتتالزم  التتدعتتم  تتتقتتدمي  متتن  متكنها 

للعراق يف كافة املجاالت االأمنية«.
االجتماعات  هتتذه  اأن  اىل  ويتت�تتستتار 

التتتتوزاريتتتتة االمتتنتتيتتة لتتتتدول جتتتوار 
العراق كانت قد بداأت يف عام 2004 
بهدف  عوا�سم  عتتدة  وا�ست�سافتها 
امل�ساهمة يف توفري االجواء االمنية 
وا�ستقرار  اأمتتتن  لتدعيم  املنا�سبة 
العراق. من جهته قال م�ساعد وزير 
االإدارة  متتديتتر  املتت�تتستتري  التتداختتلتتيتتة 
التتعتتامتتة لتتتالإعتتتالم والتتتعتتتالقتتتات يف 
عبدالكرمي،  حمدي  اللواء  التتوزارة 
اأن »جميع امللفات  بح�سب »احلياة« 
االجتماع  خالل  نقا�سها  �سيتم  التي 
حاليًا لدى اأمانة املوؤمتر يف بغداد، 
اإىل رغبة الدول امل�ساركة  و�سينظر 
مقرحات  اإىل  اإ�سافة  در�سها،  يف 
التتتتتي �ستقدم يف  االأعتت�تتستتاء  التتتدول 
املقبل«،  التتتتتحتت�تتستتريي  االجتتتتتمتتاع 
اعتذار  حال  اأي  وجود  عدم  موؤكدًا 
امل�ساركة يف االجتماع من  عن عدم 

اأية دولة«
وكان البيان اخلتامي الجتماع عمان 
دعا حكومات العراق ودول اجلوار 
االإجتتتراءات  اتخاذ  على  العمل  اىل 
من  االإرهتتابتتيتتني  ملنع  كافة  التتالزمتتة 
ا�ستخدام اأرا�سيها قواعد لالنطالق 
اأو التجنيد اأو التدريب اأو التخطيط 
اإ�سافة  ذلتتتتك،  وغتتتري  التتتتتمتتويتتل  اأو 
ق�سايا  حول  املعلومات  تبادل  اإىل 
وق�سايا  واالإرهتتتابتتتيتتتني،  االإرهتتتتتاب 
والقر�سنة  والتتتتتهتتريتتب  التتتتت�تتستتلتتل 
اأي  وقتتوع  عدم  يكفل  مبا  البحرية، 
تهديدات، وتعهدها باتخاذ التدابري 
ومراقبة  احلتتتدود  ل�سبط  التتالزمتتة 
والت�سلل  االإرهتتتاب  ملكافحة  املنافذ 
من  املختلفة  باأ�سكاله  والتتتتتهتتريتتب 
واإىل العراق، ودعم جهود احلكومة 
االأمن  حتقيق  اإىل  الهادفة  العراقية 
واال�ستقرار يف العراق، لتمكينه من 
العودة بفاعلية ال�ستعادة دوره املهم 
واالإقليمي  العربي  ال�سعيد  على 
والدويل. واأكد الوزراء املجتمعون 
اأهمية احلفاظ على �سالمة ووحدة 
الكاملة  و�سيادته  التتعتتراق  اأرا�تتستتي 

وهويته العربية االإ�سالمية.

م�سر تكثف ا�ستعداداتها 
لت�سييف اجتماع وزراء داخلية 

دول جوار العراق

معاودة التنقيب عن االثار يف �سامراء والرمادي

موقع اور االثري جنوبي العراق

الغبار  يزحف اىل املدن واالرا�سي الزراعية


