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بغداد/ املدى والوكاالت
جمل�س  يف  القانونية  اللجنة  ذك��رت  فيما 
ه��ن��اك بع�س  اأن  ال��ث��اث��اء:  ام�����س  ال��ن��واب 
اجراء  عرقلة  على  تعمل  ال�سيا�سية  الكتل 
االنتخابات النيابية واأخرى توؤيد اجراءها 
ال�سابق، قال ممثل  قانون االنتخابات  وفق 
العراق:  امل��ت��ح��دة يف  ل��امم  ال��ع��ام  االم���ن 
حا�سمة  �ستكون  املقبلة  الع�سرة  االأي��ام  اأن 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ال���ن���واب  مل��ج��ل�����س  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
ل�سن  امل�سوؤولية  م�ستوى  اإىل  ب��االرت��ق��اء 

قانون االنتخابات.
وقال بهاء االعرجي رئي�س اللجنة القانونية 
االنتخابات  »قانون  اإن  النواب:  يف جمل�س 
النواب  اأوىل يف جمل�س  ق��راءة  قرئ  ال��ذي 
اأرتاأت  التي  ال�سيا�سية  الكتل  باإتفاق  ج��اء 
القانون  ع��ل��ى  ب�سيطة  ت��ع��دي��ات  اأدخ�����ال 
مقرتحات  ا���س��ت��ام  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  ال�����س��اب��ق 
للقانون«.  الثانية  ال��ق��راءة  بعد  التعديات 
اأن  )اآك���ان���ي���وز(:   واأو���س��ح بح�سب وك��ال��ة 
وق�سية  اأواملفتوحة  املغلقة  القائمة  »نظام 
القانون،  اأ�سكاليات  اأب��رز  من  هما  كركوك 
و�سي�سار اىل اجراء ت�سويت داخل جمل�س 
هاتن  ب�ساأن  حلول  اىل  للتو�سل  ال��ن��واب 
مبا�سرة  اجل��ل�����س��ات  و���س��ت��ك��ون  ال��ف��ق��رت��ن 
ومفتوحة ليت�سنى جلميع العراقين معرفة 
نظام  مع  ومن  املغلفة  القائمة  نظام  مع  من 
»اأن  االعرجي:  واأ�ساف  املفتوحة«.  القائمة 
منت�سف  زم��ن��ا وه��و  ح��دد  ال��ن��واب  جمل�س 
االنتخابات،  قانون  الق��رار  اجل��اري  ال�سهر 
ايام  ب�سعة  القانون  اجناز  يتاأخر  قد  ولكن 

عن موعده املقرر ب�سبب اخلافات ب�ساأنه«.
اخلا�س  املمثل  ق��ام  مت�سل،  �سعيد  وعلى 
العراق  امل��ت��ح��دة يف  ل���اأمم  ال��ع��ام  ل��اأم��ن 
االأ����س���رف،  ال��ن��ج��ف  ب���زي���ارة  م��ل��ك��رت  اآد 
علي  ال�سيد  العظمى  الله  اآي��ة  التقى  حيث 
ال�سي�ستاين، واأعقبه اجتماعات مع اآية الله 
العظمى ال�سيد حممد �سعيد احلكيم وعدنان 
الزريف حمافظ النجف ولقاء اآخر يف مكتب 
بيان  وبح�سب  النجف.  يف  ال�سدر  ال�سهيد 
�سادر عن اعام بعثة )يونامي( يف العراق، 
ام�س الثاثاء: تطرق املمثل اخلا�س لاأمن 
ال�سي�ستاين،  ال�����س��ي��د  ���س��م��اح��ة  م��ع  ال��ع��ام 
االنتخابات،  لقانون  ال��ت��ط��ورات  اآخ��ر  اإىل 
للعملية  ال��ق��وي  دع��م��ه  ال�سي�ستاين  واأك���د 
االنتخابية وت�سجيعه امل�ساركة الوا�سعة يف 
االنتخابات املقبلة يف كانون الثاين املقبل. 
لتبني  امللحة  احلاجة  اإىل  ملكرت  واأ���س��ار 
باإ�سدار  ال�سماح  بغية  االنتخابات  قانون 
ب�ساأن  ال�سرعة  ق��رارات حا�سمة وعلى وجه 

الرئي�سة  الفنية  االنتخابية  اجلوانب  تنفيذ 
يف الوقت املنا�سب، وذكر اأن االأيام الع�سرة 
ملجل�س  بالن�سبة  حا�سمة  �ستكون  املقبلة 
م�ستوى  اإىل  باالرتقاء  يتعلق  فيما  النواب 

امل�سوؤولية ل�سن قانون االنتخابات.
قريبا،  النواب  جمل�س  يبداأ  اأن  املقرر  ومن 
بعد  ال�سيا�سية،  االأح���زاب  ق��ان��ون  مناق�سة 
اإحالته من قبل جمل�س الوزراء . ويت�سمن 

ال��ق��ان��ون 69 م���ادة ب��ه��دف اإق��ام��ة االأح���زاب 
دميقراطية  وطنية  اأ�س�س  على  ال�سيا�سية 
اأو�سع  م�ساركة  وحتقيق  التعددية  ت�سمن 
يف ال�سوؤون العامة. ويلغي القانون اجلديد 
اإق��راره قانون االأح��زاب ال�سيا�سية  يف حال 
االئتاف  �سلطة  واأمر  ل�سنة 1991  رقم 30 
رقم  ال�سيا�سية(  والهيئات  االأحزاب  )قانون 
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للقانون فانه »ال يجوز تاأ�سي�س اأي حزب على 
اأ�سا�س العن�سرية اأو االإرهاب اأو التكفر اأو 
التطهر الطائفي اأو العرقي اأو القومي، كما 
اأو  دول  من  املر�سلة  التربعات  جميع  متنع 
تنظيمات خارج الدولة، با�ستثناء التربعات 
املت�سمنة �سلعًا مادية تكون مطلوبة لن�ساط 
اأن  يجوز  اأال  �سرورة  اإىل  اإ�سافة  احل��زب، 
يت�سلمها  التي  التربعات  جمموع  يتجاوز 

ن�سبة  �سنة  م��دة  خ��ال  ال�سيا�سي  احل���زب 
يف  الدولة  موازنة  مدخوالت  من   %  0،01
اأن يودع  القانون  اأي �سنة مالية. وي�سرتط 
العراقية،  امل�سارف  احد  اأمواله يف  احلزب 
بح�ساباته  �سنويا  ت��ق��ري��را  ي��ق��دم  اأن  على 
ق���ان���وين مرخ�س  م��ك��ت��ب حم��ا���س��ب  ي��ع��ده 
ويرفع تقريره اإىل ديوان الرقابة املالية، اإذ 
ُو�سعت 10 مواد كاأحكام جزائية لاأحزاب 

التي تخالف القانون اجلديد.
يكون  اأن  حزبا  يوؤ�س�س  فيمن  ي�سرتط  كما 
عراقي اجلن�سية واأكمل اخلام�سة والع�سرين 
من العمر وغر حمكوم عليه بحكم بات من 
حمكمة خمت�سة عن جرمية القتل العمد او 
االإرهاب  جرائم  اأو  بال�سرف  خملة  جرمية 
اجلرائم  اأو  االإداري  اأو  امل��ايل  الف�ساد  اأو 
الدولية، ومن غر اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية 

امل�ستقلة  العليا  واملفو�سية  النزاهة  وهيئة 
لانتخابات ومنت�سبي اجلي�س وقوى االأمن 
اأ�سماء  حتمل  اأن  ج��واز  ع��دم  مع  الداخلي، 
و�سعاراتها  وعاماتها  ال�سيا�سية،  االأحزاب 
العراقية  للدولة  الدينية  الرموز  االنتخابية 

اأو غرها.
اأن ي��رف��ق طلب  وي��وؤك��د ال��ق��ان��ون ���س��رورة 
تاأ�سي�س احلزب بقائمة اأ�سماء عددها ال يقل 
 10 يف  مقيمن  موؤ�س�س  ع�سو   2000 عن 
عن  املوؤ�س�سن  عدد  يقل  اأال  على  حمافظات 
املادة  وتن�س  حمافظة  كل  يف  ع�سو   100
19 من القانون على ا�ستحداث دائرة ت�سمى 
�سمن  ال�سيا�سية«  االأح��زاب  �سوؤون  »دائ��رة 
ل�سوؤون  الدولة  ل��وزارة  التنظيمي  الهيكل 
جم��ل�����س ال���ن���واب، وت���ك���ون ه���ذه ال���دائ���رة 

مرجعية اإدارية.
من جهتها، اأعلنت املفو�سية العليا امل�ستقلة 
لانتخابات يف العراق م�سادقتها على 296 
االنتخابات  يف  �ست�سارك  �سيا�سيًا  كيانًا 
يف  ال��ب��اد  يف  �ستجرى  ال��ت��ي  الت�سريعية 
املقبل، حيث تتوزع هذه  الثاين  16 كانون 
الكيانات بواقع 250 كيانًا �سيا�سيًا جمتمعًا 
اأعادت  بينما  منفردًا،  �سيا�سيًا  كيانًا  و46 
اأبدت  اأن  املفو�سية طلبات 130 كيانًا �سبق 
لعدم  وذل���ك  االن��ت��خ��اب��ات  بخو�س  رغبتها 
يف  وذل��ك  املطلوبة،  ال�سروط  على  توفرها 
الديني  املرجع  مكتب  يف  م�سدر  نفى  وقت 
املرجعية  دع���وة  ال�سي�ستاين  علي  الكبر 
املقرر  الربملانية  االنتخابات  مقاطعة  اإىل 
الثاين  كانون   16 يف  العراق  يف  اإجراوؤها 

املقبل يف حال اعتماد القائمة املغلقة.
وكان جمل�س النواب قد اأكمل القراءة االأوىل 
بن  وا�سع  جدل  و�سط  االنتخابات  لقانون 
املغلقة  القائمة  اعتماد  حول  املختلفة  كتله 
الدائرة  اأم  املتعددة  والدوائر  املفتوحة  اأم 
املجل�س  مناق�سات  ���س��وء  ويف  ال��واح��دة. 
اأع�����س��اء املجل�س  ات��ف��ق ع��ل��ى ت��ع��دي��ل ع���دد 
النيابي من 275 ع�سوا اإىل 311 كما اتفق 
انتخابية  ك��دائ��رة  املحافظة  اع��ت��م��اد  على 
واحدة. ومن املنتظر اأن يبحث املجل�س بعد 
باعتماد  اقرتاحات  للقانون  الثانية  القراءة 
ال��ق��ائ��م��ة امل��ف��ت��وح��ة وج��ع��ل ال��ع��راق دوائ���ر 
املغلقة  القائمة  من  ب��دال  متعددة  انتخابية 
ويواجه  ال��واح��دة.  االنتخابية  وال��دائ��رة 
�سعبيًا  رف�سًا  املغلقة  بالقائمة  االن��ت��خ��اب 
للناخب  ي�سمح  ال  كونه  العراق،  وا�سعًا يف 
والذين  ينتخبهم  الذين  االأ�سخا�س  معرفة 
من املفرت�س اأن ميثلونه يف الربملان املقبل 

على مدى 4 �سنوات.

ال�شيد ال�شي�شتاين ي�شجع على امل�شاركة الوا�شعة

اللجنة القانونية يف الربملان تتهم كتاًل �شيا�شية مبنع ت�شريع قانون االنتخابات

بغداد/ وكاالت
ك�سفت تقارير حكومية عن قوة النزوح 
متمثا  ماين  عدة  وبلوغه  ال�سكاين 

بالهجرة من الريف اىل املدينة.
حول  البلديات  ل����وزارة  تقرير  وق���ال 
النزوح يف املحافظات: ان التجاوزات 
الدولة وعقاراتها الغرا�س  اأر�س  على 
الع�سوائي ت�ساعدت موؤخرا و  ال�سكن 
الكلي  ال�سكن  جمموع  من   %67 بلغت 
اال�سويل  ال�سكن  ان  اأي  ال��ع��راق  يف 
 ، ال��ق��ان��وين ه��و يف ح���دود 33% فقط 
فيما قدرت امانة بغداد ن�سبة التجاوز 
العا�سمة  يف  ال���دول���ة  اأرا����س���ي  ع��ل��ى 
التخطيط واملالية  اما وزارت��ا  ب���%61  
يف  ال��ت��ج��اوزات  ازال��ة  كلفة  ان  فبينتا 
العراق قد ت�سل اىل 16 مليار دوالر يف 
املرحلة االوىل ومثلها للمرحلة الثانية، 

وال�سقف الزمني قد يفوق 5 �سنوات.
العراقية« عن  ال�سحافة  ونقلت »وكالة 
الزراعة  وزارت��ي  م��ن   �سادرة  تقارير 
العام  اق�ساها  ف��رتة  يف   ان��ه  وال���ري 
2030 �ستكون هناك ظواهر قد ت�سطر 
امل�ستوطنة  البلد  ارا�سي  ثلثي  الخاء 
املياه  �سح  ب�سبب  �ساكنيها  من  ا�سا 
وج��ف��اف االن��ه��ر ال��ف��رع��ي��ة وال���رواف���د، 
االآب���ار  ع��ل��ى   %70 بن�سبة  واالع��ت��م��اد 
واال�ستخدام  ال�����س��رب  ح��اج��ات  ل�سد 
ن�سبة  �ستكون  بينما  للمياه،  امل��ن��زيل 
االعتماد على االآبار يف الزراعة %77، 
و�سترتاجع الزراعة يف العراق بن�سبة 
للدرا�سة  املنظورة  الفرتة  خال   %58
حالها  ع��ل��ى  االو����س���اع  ب��ق��ي��ت  م���ا  اذا 
وا�ستمرار تراجع موا�سم االمطار. اأما 
الزراعة لن  التخطيط فرتى ان  وزارة 
ت�سكل 3% من موارد العراق ولن يكون 
من   %5 ح��اج��ة  ت�سد  ان  م��ق��دوره��ا  يف 
ال�سكان خال ال�سنوات الع�سر املقبلة، 
االنفاق  تكاليف  لذلك  تبعًا  و�سرتتفع 

على عمليات تاأمن املياه.

التخطيط  هيئة  مكتب  م��دي��ر  وي��وؤك��د 
وزارة  يف  واالق���ل���ي���م���ي  احل�������س���ري 
التخطيط الدكتور جواد املو�سوي يف 
ح�سلت  التي  الهجرة  ان  ال�سياق،  هذا 
املن�سرم  القرن  من  ال�سبعينيات  اب��ان 
الريف  تقاليد  تداخل  اىل  ادت  الفائت، 
هو  اجتماعي  نظام  ون�سوء  باملدينة، 
واملدين  الريفي  املجتمعن  من  مزيج 
وطغت،  الريفية  ال��ن��زع��ة  فيه  تغلبت 
اليوم  ه���ذا  ح��ت��ى  امل��دي��ن��ة   فاأ�سبحت 
وان  مدنية،  هيئة  ذا  ع�سائريًا  م�سيفًا 
���س��ي��خ ع�����س��رة امل��دي��ن��ة م��ث��ًا ي���زاول 
وجامعاتها  ال��دول��ة  دوائ����ر  يف  عمله 
وخال  وم�ساء  املختلفة،  وموؤ�س�ساتها 
العربي  ال����زي  ي���رت���دي  ه���و  ال��ع��ط��ل، 
جمال�س  يف  وي��ج��ل�����س  ال���ت���ق���ل���ي���دي 
ا�سعفت  ال��ت��ي  الع�سائرية  ال��ف�����س��ول 
املحات  �سلطة  وع��ززت  القانون  دور 
االقرباء  وجتمعات  ال�سعبية  واملناطق 
زادت من  االكرب واالكرب، وهي ق�سية 
�سك،  ي�ساف  ادنى  ن�سب اجلرمية با 
الهند�سة  على  ال�سلبي  االث��ر  ذل��ك  اىل 
ان  حتى  ونظافتها.  للمدينة  املعمارية 
الدواجن  وتربية  االغ��ن��ام  رع��ي  مهنة 
املدن  و�سط  دخلت  واحلمر  واخليل 
حيث االنتفاخ ال�سكاين، وباتت ا�سغر 
عائلة تعد 5 افراد وهناك عائات عددها 
30 فردا، كما حال مدينة ال�سدر وحي 
ومناطق  والرا�سدية  وال�سعلة  العامل 

اأخرى كثرة.
التي  للهجرة  امل��ن��ظ��ورة  االآث���ار  م��ن  و 
ب�����داأت ت��ت��زاي��د يف االآون������ة االخ����رة 
التي  املدينة  على  جدا  العايل  االنفاق 
الكثافات  ب�سبب  حاجاتها  ت�ساعفت 
النظام  زم��ن  يف  ان��ه  علمًا  ال�سكانية، 
ال�����س��اب��ق ق��ي��د ال���ن���زوح ب��ق��ان��ون غر 
النفو�س  �سجات  نقل  مينع  مبا�سر 
ومن  العا�سمة،  اىل  امل��ح��اف��ظ��ات  م��ن 
ت�سجيل  ومي��ن��ع  امل��راك��ز،  اىل  ال��ق��رى 

العقارات با�سماء غر ال�سكان القدامى 
للمنطقة ا�سافة اىل تقييد نقل البطاقة 
املحافظات.  ب��ن  والتنقل  التموينية 
ومن التداعيات اي�سا حتديد م�ساحات 
اال�ستثمار واعاقته، ال �سيما وان معظم 
النزل  ان  الوافدين من االري��اف يرون 
الطيني منا�سب جدا فيحطون متاعهم 
يقل�سون  وب��ال��ت��ايل  م���ك���ان،  اأي  يف 
قرب  لا�ستثمارات  امل��ع��دة  االرا���س��ي 
املدن ويف �سواحيها، وت�سعب مع ذلك 
ازالة جتاوزاتهم، وهم ا�سرع ما يكون 
واالنت�سار،  واال�ستقرار  التوطن  اىل 
وبع�سهم يبداأ با�ستقدام البع�س االآخر 
ع�سوائية  م�ستوطنات  تتكّون  وهكذا 

ت�سوه املدن ومداخلها وخمارجها.
بع�س  للت�ساوؤم  تدعو  التي  واحلقيقة 
كميات  انخفا�س  امل��و���س��وع  ج��وان��ب 
عن   2009 ل��ل��ع��ام  ال���زراع���ي  االن���ت���اج 
العام 2008 بن�سبة 36%، واملحافظات 
التي كانت تعد �سلة غذاء تراجعت عن 
وبو�سوح  يدل  مما  ال�سابقة  مواقعها 

على هجرة مهنة الفاحة.
وت�������س���ر ال���ت���ق���اري���ر احل���ك���وم���ي���ة ان  
احل�سيلة توؤ�سر يف �سجل العام 2007 
من  مواطن  مليوين  قرابة  ن��زوح  اىل 
مراكز  اىل  واالأري��اف  والقرى  املناطق 
واملنطقة  والو�سط  اجلنوب  يف  امل��دن 
�سجات  يف  وا�سح  هو  كما  الغربية، 
االلكرتونية  التموين  مراكز  مديرية 
 2008 العام  �سهد  بينما  ال���وزارة،  يف 
انتقال 3،3 ماين مواطن اىل امل�ساحة 
القرى  من  ذاتها  امل��ذك��ورة  اجلغرافية 
واالرياف والنواحي البعيدة عن دجلة 

وروافدها.
والبيئة  ال�سحة  جلنة  وجهت  ذلك  اىل 
يف جم��ل�����س حم��اف��ظ��ة م��ي�����س��ان ن���داء 
خمت�سة  جل����ان  ل��ت�����س��ك��ي��ل  ا���س��ت��غ��اث��ة 
ال��ت��ي تتحكم  ال����دول  ت��ت��ح��رك ���س��وب 

باملياه الطاق ح�سة العراق املائية.

دجلة  نهري  اىل  الوا�سلة  املياه  وقلة 
ي�سبه  ملا  الو�سول  اىل  ادت  وال��ف��رات 
بالكارثة االن�سانية خا�سة للمحافظات 
اجل��ن��وب��ي��ة م���ع ال��ن��ق�����س ال��ك��ب��ر يف 
كفاية  ع��دم  ج��راء  امل��زروع��ة  امل�ساحات 

املياه ل�سقي املزروعات.
يف  وال��ب��ي��ئ��ة  ال�سحة  جل��ن��ة  ووج��ه��ت 
ا�ستغاثة  نداء  مي�سان  جمل�س حمافظة 
احلكومة  واىل  ال��ن��واب  جمل�س  اىل 
ت�سكيل  االإ�سراع يف  العراقية من اجل 
ب�سورة  ل��ل��ت��ح��رك  خم��ت�����س��ة  جل�����ان 
�سريعة نحو الدول التي تتحكم باملياه 
�سيا�سيا  مقاطعتها  او  معها،  للتفاو�س 
وجتاريا اذا مل تكن هناك ا�ستجابة من 

اجل ال�سغط عليها لفتح منافذ املياه.
حمافظة  يف  احلا�سل  اجلفاف  واألقى 
ب�سبب  املواطنن  على  بظاله  مي�سان 
ال�سدود  وك���رة  االأم��ط��ار  ه��ط��ول  قلة 
من  املنافذ  االأنهار واغاق  على  املقامة 
و�سوريا  تركيا  امل��ج��اورة:  ال��دول  قبل 
امل�سكلة  هذه  التقت�سر  حيث  واي��ران، 
�سملت  بل  فقط  مي�سان  حمافظة  على 
بح�سب  ال��ع��راق��ي��ة  امل��ح��اف��ظ��ات  معظم 
اىل  ذل��ك  واأدى  املائية،  امل���وارد  دائ��رة 
املحافظة  يف  ال��ف��ق��ر  ن�����س��ب��ة  ارت���ف���اع 
خ�سو�سا يف املناطق التي ت�سهد جفافا 
املناطق  ل��اأن��ه��ار وااله����وار يف  ك��ام��ًا 
وااله������وار ال�����س��رق��ي��ة مل��ي�����س��ان، وه��ذا 
املعتمدين  املواطنن  يهدد  ب��داأ  اخلطر 
على الزراعة وتربية احليوانات و�سيد 

االأ�سماك والطيور.
وعلى �سعيد مت�سل، انتقد نائب رئي�س 
طريقة  الها�سمي  ط���ارق  اجل��م��ه��وري��ة 
موؤكدا  ال��ع��راق  م��ع  االي���راين  التعامل 
ر���س��ائ��ل اىل احلكومة  ع��دة  ان��ه وج��ه 
الق�سايا  بخ�سو�س  موؤخرا  االيرانية 
جتمع  خال  الها�سمي  وقال  اخلافية. 
الب�سرة  مبحافظة  الزبر  يف  �سعبي 
من�سف  ب�سكل  تتعامل  ال  اي���ران  »ان 

الرغم  ع��ل��ى  ال���ع���راق  م���ع  وم�������س���وؤول 
دعم  ح��ول  املتكررة  الت�سريحات  م��ن 
موؤكدا  ال�سيا�سية«  والعملية  ال��ع��راق 
على  تتج�سد  مل  الت�سريحات  تلك  ان 
ار�س الواقع. واو�سح انه وجه ر�سالة 
قبل ايام اىل ايران طالب فيها برتجمة 
االقوال اىل افعال يف ما يتعلق مبياه 
وال�سماح  وال��ك��رخ��ة  ال��ك��ارون  ن��ه��ري 
بتدفق مياه 42 نهرا حرم منها العراق 
النفط  ملهند�سي  ال�سماح  اىل  ا�سافة 
العراقين بالتنقيب يف االبار النفطية 
ال��ب��ل��دي��ن. وراأى  ب���ن  ع��ل��ى احل�����دود 
كل  من  الوحيد  املت�سرر  ان  الها�سمي 
فملوحة  ال��ع��راق��ي،  ال�سعب  ه��و  ه���ذا 
اليوم  �سببها  الب�سرة  مبدينة  امل��ي��اه 
قطع مياه الكارون ومنعه من الدخول 
اىل االرا�سي العراقية. وا�سار اىل ان 
اهايل الفاو تركوا اأرا�سيهم وتوجهوا 
تداعيات  ب�سبب  املحافظة  داخ��ل  اىل 
املتفاقمة.  امللوحة  وم�سكلة  املياه  �سح 
ولفت اىل ان التحرك العراقي مع تركيا 
ا�ستجابة  عن  ا�سفر  املياه  بخ�سو�س 
انقرة لزيادة ح�سة العراق من املياه كما 
وافقت تركيا على ادخال فقرة املياه يف 
االتفاقية االقت�سادية بن البلدين داعيا 
وانتهى  اي����ران.  م��ع  ذل��ك  تطبيق  اىل 
االنهر  »ه��ذه  ان  ال��ق��ول  اىل  الها�سمي 
من  ولي�س  دوليا  العراق  حق  من  هي 
حق دول اجل��وار ان تقطع املياه عليه 
بح�سة  مطالبا  مب��ق��درات��ه«  تتحكم  او 
ل��ل��ع��راق وان ال احد  دائ��م��ة م��ن امل��ي��اه 
منها.  العراق  حرمان  يف  احلق  ميتلك 
وجتدر اال�سارة اىل ان ظاهرة امللوحة 
ازدادت بعد ان قامت ايران بقطع عدد 
وهو  الب�سرة  اىل  ة  املقبل  االنهار  من 
االمر الذي ادى باحلكومة العراقية اىل 
مناطق  اىل  ري  م�ساريع  مبد  التفكر 
جنوب الب�سرة بتكلفة ت�سل اىل نحو 

20 مليون دوالرا.

ت��ق��اري��ر ح��ك��وم��ي��ة ت��وؤك��د ن����زوح امل��الي��ن م��ن ال��ري��ف اىل امل��دن
مي�شان تطلق نداء ا�شتغاثة الإنقاذ اأرا�شيها من اجلفاف

بغداد / وكاالت
واالثار  ال�سياحة  وزارة  يف  م�سدر  اأك��د 
وج���ود م��وؤ���س��رات ج��دي��دة ع��ل��ى ازده���ار 
خ�سو�سا  العراق  يف  الداخلية  ال�سياحة 

يف اقليم كرد�ستان واملدن الدينية.
وقال امل�سدر يف ت�سريح �سحفي: »ناحظ 
حت�سن الواقع ال�سياحي يف العراق خال 
ف�سل ال�سيف من العام احلايل خ�سو�سا 
وحمافظتي  ك��رد���س��ت��ان  اق��ل��ي��م  م���دن  يف 
اأن  النجف وكرباء املقد�ستن«. واأو�سح 
�ساعد  الباد  يف  االمني  الو�سع  حت�سن 
على ازدهار ال�سياحة الداخلية يف العراق 
ي�سر  م��ا  امل��و���س��م  ه���ذا  م��ل��ح��وظ  ب�سكل 
ال�سياح  اع���داد  يف  ج��دي��دة  م��ع��دالت  اإىل 
واملنتجعات  امل���راف���ق  اإىل  امل��ت��وج��ه��ن 

ال�سياحية وقد �سهدت حمافظات كرد�ستان 
توافد االف العوائل العراقية خال �سهري 
الفطر  عيد  واأي���ام  املا�سين  واآب  مت��وز 
اأن  امل�سدر  واأ���س��اف  املا�سي.  ايلول  يف 
اربيل  حمافظات  يف  ال�سياحية  امل��راف��ق 
االف  توافد  �سهدت  وال�سليمانية  ودهوك 
الفطر  عيد  عطلة  خال  العراقية  العوائل 
اح�سائيات  واإن  ممتعة  اأوق���ات  لق�ساء 
كرد�ستان  اإق��ل��ي��م  يف  ال�����س��ي��اح��ة  وزارة 
العراق ت�سر اإىل ا�ستقبال مدينتي اربيل 
مدن  من  �سائحا  و588  األفا   75 وده��وك 
مدينة  ا�ستقبلت  كما  واجلنوب،  الو�سط 
اأن هذا  �سائح، مبينا  األف  ال�سليمانية 55 
 130 ا�ستقبل  كرد�ستان  اقليم  اأن  يعني 

الف �سائح خال اأ�سبوع واحد.

اجلغرافية  ال��ط��ب��ي��ع��ة  اأن  اإىل  وي�����س��ار 
ت�سكل  ك��رد���س��ت��ان  اق��ل��ي��م  يف  واجل���ب���ال 
واالجانب  العراقين  لل�سياح  جذب  عامل 
بباقي  مقارنة  الن�سبي  الهدوء  عن  ف�سا 
م���دن ال���ع���راق ال��ت��ي ت�����س��ه��د ت��خ��ل��خ��ا يف 
مدن  اأن  امل�سدر  وذكر  االمنية.  او�ساعها 
�سهدت زخما وا�سحا من  اقليم كرد�ستان 
ال�سياح مل ت�سهده من قبل، واأن هذا العدد 
ثمانينيات  منذ  ي�سجل  مل  ال�سياح  م��ن 
ال�سياحة  م��وؤك��دا جن��اح  امل��ا���س��ي،  ال��ق��رن 
اإىل  العراقي  امل��واط��ن  وتوجه  الداخلية 
عنها  ع��زف  اأن  بعد  واملنتجعات  امل��راف��ق 
االمني.  الو�سع  ب�سبب  �سابق  وق��ت  يف 
كرد�ستان  اإقليم  ي�سهد  اأن  امل�سدر  وتوقع 
وخ�سو�سا يف املنتجعات ال�ستوية توافد 

للتمتع  ال�سياحية  املجموعات  من  العديد 
وم�ساهدة  اجلليد  على  التزلج  بريا�سة 
االبي�س  ثوبها  تكت�سي  وهي  املنتجعات 

اجلميل.
كرد�ستان  اق��ل��ي��م  اأن  اىل  اي�����س��ا  وي�����س��ار 
خال  مواطن  األ��ف   100 ح��وايل  ا�ستقبل 
حن  يف  امل��ا���س��ي��ن  واآب  مت���وز  ���س��ه��ري 
ا�ستقبل 23 األف �سائح يف نف�س الفرتة من 
عام 2008. من جهة اأخرى، اأ�سار امل�سدر 
كرباء  وخ�سو�سا  الدينية  امل��دن  اأن  اإىل 
والنجف ا�ستقبلتا حوايل مليون زائر من 
العراقين والعرب واالجانب خال عطلة 
ال�سياحة  اأن  على  موؤ�سرا  يعد  ما  العيد، 
الدينية ما زالت ت�ستقطب الكثرين حتى 

يف املنا�سبات العامة. 

امل�شايف واملزارات الدينية �شجلت اعلى معدالتها منذ اأعوام

ال����ب����الد يف  ال�����داخ�����ل�����ي�����ة  ال���������ش����ي����اح����ة  ازده��������������ار  ع����ل����ى  م������وؤ�������ش������رات 

بغداد/ املدى
الفقر،  من  بالتخفيف  اخلا�سة  لا�سرتاتيجية  النهائية  امل�سودة  العراق  اأجن��ز 
من  خ��رباء  قبل  من  عّمان  االردن��ي��ة  العا�سمة  يف  حاليًا  مراجعتها  جت��ري  التي 
البنك الدويل الإقرارها. واأفاد مدير دائرة االإعام والعاقات يف اجلهاز املركزي 
االإمنائي عبد  التخطيط والتعاون  املعلومات يف وزارة  لاإح�ساء وتكنولوجيا 
�ستة  على  تركز  اال�سرتاتيجية  باأن  »احلياة«  �سحيفة  بح�سب  الهنداوي  الزهرة 
بيئة  التعليم وتاأمن  للفقراء وحت�سن  اعلى  ا�سا�سية، هي حتقيق دخل  حماور 
�سكن اأف�سل لهم وحت�سن العناية ال�سّحية، اإ�سافة اىل خف�س م�ستوى التفاوت 
املحاور  هذه  ان  اإىل  ولفت  االجتماعية.  احلماية  وتفعيل  والرجال  الن�ساء  بن 
كفيلة بخف�س ن�سبة الفقر يف العراق خال ال�سنوات اخلم�س املقبلة، موؤكدا ان 
وزارة التخطيط والتعاون االإمنائي تعمل على ت�سمن املحاور ال�ستة اإىل خطة 
التنمية الوطنية. واأ�سار اىل ان تقرير »خط الفقر وماحمه يف العراق« كان اأُجنز 
من قبل »اجلهاز املركزي لاإح�ساء وتكنولوجيا املعلومات« خال ايار املا�سي، 
وك�سف ان ما بن ُربع او ُخم�س �سكان العراق يعي�سون دون م�ستوى خط الفقر، 
مو�سحًا ان خط الفقر يوازي 76.89 الف دينار عراقي )60 دوالرًا( دخًا �سهريًا 
للفرد. واأو�سح التقرير ان الفقر يرتكز يف الريف يف خمتلف املحافظات، ويف 
حن يعترب اكر من 40 يف املئ��ة من �سكان بع�س املحافظات من الفقراء موزعن 
 40( الدين  و�ساح  املئة(  يف   41( وبابل  املئة(  يف   49( املثنى  حمافظات  بن 
يف املئة(، هناك حمافظات اخرى تقل فيها ن�سبة الفقراء عن 10 يف املئة وهي 
حمافظات دهوك )ت�سعة يف املئة( واربيل )ثاثة يف املئة( وال�سليمانية )اأربعة 

يف املئة(.

البنك الدويل يراجع م�شودة 
خطة خلف�ض الفقر يف العراق

وا�شنطن/ وكاالت
�سارك قرابة 500 �سخ�س ام�س الثاثاء، فى مظاهرة اأمام البيت االأبي�س احتجاجًا على 
ا�ستمرار احلرب فى كل من العراق واأفغان�ستان. وذكرت �سبكة )�سي.اإن.اإن( االإخبارية 
االأمريكية، اأن امل�ساركن فى املظاهرة عربوا عن �سعورهم بخيبة االأمل اإزاء ا�ستمرار 
احلرب فى الدولتن، وطالبوا باالجتماع بالرئي�س االأمريكى باراك اأوباما. واأ�سافت 
ال�سبكة اأن املتظاهرين، الذين ينتمون اإىل خمتلف االأطياف ال�سيا�سية املعار�سة للحرب 
فى الواليات املتحدة، رددوا الهتافات املعادية للحرب مثل »اأعلنوا احلداد على القتلى« 
كانت  املظاهرة  اأن  اإىل  ال�سبكة  واأ�سارت  وغرها.  احلرب«  باإنهاء  اجلراح  و«�سمدوا 
�سلمية ب�سكل عام، غر اأن ال�سرطة قامت -مع ذلك- باعتقال 61 �سخ�سًا ب�سبب رف�سهم 
االن�سياع الأوامر ال�سرطة باالبتعاد عن اأ�سوار البيت االأبي�س، فيما اأعلن متحدث با�سم 

ال�سرطة اأن هوؤالء االأ�سخا�س قد اأفرج عنهم بعد اأخذ اأقوالهم.

مظاهرة اأمام البيت االأبي�ض �شد 
حرب العراق واأفغان�شتان

حماوالت جادة الزالة العقبات امام االنتخابات

ال�سياحة مورد مايل مهم للعراق


