
ا�ست�س��اف جمل�س الن��واب يف جل�ست��ه االعتيادية الثامنة 
ع���رة التي عقدت برئا�سة الدكت��ور �سليم اجلبوري رئي�س 
املجل���س وبح�س��ور 189 نائب��ا اأم���س االثنني ع��ددا من 
الوزراء ملناق�س��ة او�ساع نازحي حمافظة نينوى و�سوت 
على قرار نيابي بدفع م�ستحقات فالحي اقليم كرد�ستان.

وذك��ر بي��ان للدائرة االعالمي��ة ملجل�س الن��واب، انه " يف 
م�سته��ل اجلل�سة تال النائب عبا���س البياتي بيانا مبنا�سبة 
ا�ست�سه��اد عدد من الزوار العراقي��ني يف دم�سق على يد ما 
ي�سم��ى ب��� " تنظيم هيئ��ة ال�س��ام" االرهابي، م�س��ددا على 
���رورة قيام احلكوم��ة العراقية ب���رب اوكار االرهاب 
يف الداخ��ل واخل��ارج ، مبين��ا ان االعتداء لي���س االول من 
نوع��ه وامنا يعد حماولة يائ�س��ة للتاثري على االنت�سارات 
املتحقق��ة للق��وات العراقي��ة يف دح��ر تنظي��م داع���س يف 
ونب��ذ  الوطن��ي  التالح��م  اىل  داعي��ا  نين��وى،  حمافظ��ة 

خمططات التفرقة وزرع الكراهية بني ابناء �سعبنا.
بعده��ا ق��راأ املجل���س �س��ورة الفاحت��ة ترحما عل��ى ارواح 

�سهداء العراق .
والق��ى النائب جم��ال املحم��داوي بيان��ا مبنا�سبة ذكرى 
انتفا�س��ة 17 م��ن اذار ع��ام 1999 بعد ا�ست�سه��اد ال�سيد 
حمم��د �س��ادق ال�سدر �سد نظ��ام البعث الغاب��ر، م�ستذكرا 
ع���رات ال�سهداء الذين ك�روا حاجز اخلوف من اال�ستبداد 
ومازال��ت عائالتهم حتى االن ترزح ج��ور قرارات النظام 
املب��اد، مطالبا بال�سعي الزالة ال�رر الذي �سببته قرارات 
النظام املباد بحجز العقارات العائدة ملجاهدي انتفا�سة 
ع��ام 1999 او لعائالته��م وتفعيل عم��ل اللجنة املركزية 
اخلا�س��ة بالقانون رق��م 16 لع��ام 2010 وت�سكيل جلنة 
نيابي��ة لتحقيق مطالبه��م بالتن�سيق م��ع اجلهات املعنية 

الجناز املطالب.
م��ن جهة اخرى، اأعلن رئي�س جمل�س النواب انتفاء احلاجة 
حل�س��ور ابراهي��م اجلعف��ري وزي��ر اخلارجي��ة اىل جل�س��ة 
االثن��ني ، كم��ا كان مق��ررا لالإجاب��ة ع��ن ا�سئل��ة �سفهي��ة 
مقدم��ة من النائ��ب حممد الكرب��ويل والنائبة ���روة عبد 
الواحد تخ�س القرار االمريكي بحظر ال�سفر على العراقيني 
واملوظف��ني امل�سمول��ني بامل�ساءل��ة والعدال��ة بع��د اجابة 

الوزير عنها والغاء الفقرة اخلا�سة بحظر ال�سفر.

 يف مت��وز املا�س��ي، فج��ر داع���س اآب��ار النف��ط يف 
القي��ارة، ه��ذه املنطقة تع��د مرك��زاً ل�سناعة النفط 
�سم��ال الع��راق. وعل��ى الرغم م��ن دحره��م على يد 
اجلي���س العراقي، بقت ه��ذه االآبار حمرتق��ة موؤثرًة 
عل��ى الت��الل والق��رى. وبع��د ثمانية اأ�سه��ر ماتزال 
احلرائ��ق م�ستعلة م�سببة امرا�س��ًا وحاالت اختناق 

لدى العائالت ال�ساكنة هناك.
خ��الل الطري��ق امل��وؤدي اىل بل��دة القي��ارة، ت�ساهد 
احلرائ��ق والزي��وت ال�س��وداء منت���رة يف امل��كان، 
ميكن��ك ا�ستن�ساق امل��واد الكمياوية، بينم��ا ال�سماء 

تزاد عتمة وقتامة.
يف ه��ذا اجل��زء ال��ذي دمرت��ه اجلماع��ة االرهابي��ة 
داع���س �سمال العراق نحو ٦٥ ك��م جنوب املو�سل، 
تتناث��ر الناق��الت وال�ساحنات املتهرئ��ة من جراء 

التفجريات، لتكون �ساهدة على �راوة القتال.
تراجع تنظيم داع���س االهاربي يف االآونة االخرية، 
مكن اخلرباء من الو�سول اىل تلك املناطق ومعرفة 
حج��م اال�رار التي جاءت نتيجة االلغام والقنابل 
على االآب��ار، بينما يقول الرعاة هن��ا الذين يرعون 
االغن��ام واملاعز ، انهم ال يعرفون كيف ح�سل هذا، 

ورمبا ال يريدون احلديث. 
 اأعمدة الدخان املت�ساعدة من جراء احلرائق ت�سيطر 
عل��ى امل�سهد، ف�ساًل عن الرائح��ة الكريهة املنبعثة. 
ح��ول االآبار التي ا�ستط��اع االطفائيون اإخماد جزء 
منه��ا، �ساه��دوا اح��رتاق االرا�س��ي وت���رب النفط 
بب��طء نحو االرا�س��ي الزراعي��ة ف�ساًل ع��ن انت�سار 

املواد الكيمياوية ال�سامة يف الهواء.
ويق��ال ان هن��اك ٨٠٠ ملي��ون برمي��ل م��ن النف��ط 
حت��رتق ع��رب التالل، ف��ان احلرائق املوج��ودة االآن 

حترق يوميًا ع�رات االآالف من براميل النفط.
البئ��ر رق��م  ٧٧ وه��ي اكرب بئ��ر للنفط هن��ا، يلتف 
حولها الدخان واللهب وبقايا نفط حمرتق مت�رب 
اىل ع���رات االمتار يف الهواء. يقول رجال االطفاء 

انه من ال�سعب اإخماد هذا احلريق.

وميت��از النفط اخلام بن�سبة عالية من الغاز ال�ريع 
اال�ستعال، فحرارة ولهب كافيان ال�سعال بئر كاملة 
يجع��ل م��ن ال�سع��ب اإطفاءه م��ن قب��ل االطفائيني 
الذي��ن ال ي�ستطيع��ون اإي�س��ال اخلرط��وم اىل موقع 

احلرق و�سخ كميات كافية من املاء.
 وعلى بع��د ب�سعة كيلومرتات وعن��د البئر رقم ٦٠ 
�سوه��دت اجله��ود الخم��اد احلريق، فقب��ل الو�سول 
كانت هناك معلومات عن اإخماد احلريق بالكامل، 
ويح��اول  حت��رتق   ٧٠ رق��م  البئ��ر  كان��ت  بينم��ا 
االطفائيون اإطفاء احلري��ق وهم يف ظروف مرّوعة 

ب�سبب عدم وجود اقنعة تنف�س.

 وق��ال قائ��د فري��ق احلف��ر العامل يف �رك��ة نفط 
ال�سم��ال "اوقفن��ا الن��ريان اواًل باملي��اه، وبعده��ا 
مت �س��خ اال�سمن��ت بنحو �س��ت اأطن��ان ل�سمان عدم 

اإحرتاق البئر مرة اخرى".
واأ�س��اف قائد الفري��ق ، نحن مر�س��ى االآن وناأخذ 
ال��دواء، فف��ي االأغلب الرئت��ان تاأث��رت، الأن �سعالنا 
يزداد كل يوم. وتعد هذه البئر من اأعمق االآبار الذي 
ي�س��ل عمقها اىل ٣٠٠ م��رت ومت اكت�سافها يف عام 

.١٩٦٠
الراع��ي اأمري اأحم��د حممد يقول ، امنيت��ي ان اغ�سل 
االغن��ام الق��ذرة الت��ي ت�سخم��ت بفعل ح��رق االبار 

وحت��ول االغنام عملي��ًا اىل اللون اال�س��ود واجلميع 
يف حال مر�س هناك.

 يف بل��دة قريب��ة م��ن القي��ارة مت اإغ��الق م�ست�سفى 
من��ذ ن�س��وب القت��ال ومل يتب��ق �سوى مرك��ز �سحي 
يف املدين��ة بعدد قليل م��ن االطباء الذين يعاجلون 
املر�سى. وقال مدي��ر العيادة الدكتور عبد املنعم ، 
الدخ��ان املت�ساعد غطى كل �سيء، وهذا اأ�سواأ �سيء 

�ساهدناه يف حياتنا.
النا���س وب��داأوا  اأ�س��ودت جل��ود  وبفع��ل احلرائ��ق، 
ياأخ��ذون عالج��ات اليقاف ال�سعال، وه��ذا ما قاله 
االطب��اء " الكث��ري يع��اين هن��ا، واال�س��واأ االطف��ال 

واال�سخا���س الذين يعان��ون ا�سا�سا من ا�سطرابات 
وم�ساكل يف اجلهاز التنف�سي".

تنظي��م داع���س  االرهاب��ي اأ�رموا الن��ار اي�سًا يف 
م�سن��ع للكربيت، لتنبعث منه غ��ازات ثاين اوك�سيد 
الكربي��ت القات��ل يف اله��واء. ومت اخم��اد احلري��ق 
ه��ذا يف ت�ري��ن االول املا�سي لك��ن طبيبًا اكد، ان 
امل�سابني الوا�سل��ني اىل العيادة بلغ عددهم ٨٠٠ 
م�ساب يعان��ون االختناقات، يف حني لقي �ستة او 

�سبعة ا�سخا�س حتفهم.
وق��ال الطبيب ، هناك تاأثري ف��وري، وحاالت تظهر 
فيم��ا بع��د، كم��ا اأن ا�ستن�ساق ه��ذه امل��واد ال�سامة 
ت��وؤدي اىل مر�س ال�رط��ان الذي يظه��ر بعد اأ�سهر 

او �سنوات.
 ويعد حرق االآبار م��ن ال�سمات املاألوفة يف ال�رق 
االو�سط، ففي ع��ام ١٩٩١ و�سعت القوات العراقية 
املن�سحبة من الكويت قوتها على اكرث من ٦٠٠ بئر 
لتحرقه��ا بالكام��ل. ويف عام ٢٠٠٣ خ��الل الغزو 
االمريك��ي على الع��راق، مت اإحراق اع��داد قليلة من 
االآب��ار. واليوم يح��اول االطفائي��ون اخماد حرائق 

االآبار التي اأحرقها تنظيم داع�س.
 وعل��ى املدى الطويل، يوؤثر حرق االآبار على املياه 
اجلوفية وجعل الرتبة حام�سية وت�سبب ا�سطرابات 
يف اجله��از التنف�س��ي والكب��د وم�س��اكل يف الكل��ى 

وال�رطان.
وقال مكت��ب االأمم املتحدة لتن�سيق �سوؤون احلاالت 
االن�ساني��ة اإن ، االآث��ار الطويلة االأج��ل، تعتمد على 
ن�سب��ة تعر�س اال�سخا�س هناك لهذه املواد ال�سامة 

ومدى تركيز تلك املواد.
ووفق��ًا لتقري��ر االأمم املتح��دة ال�س��ادر يف ت�رين 
الث��اين، ف��اإن ه��ذه االح��داث ت�سب��ب تده��وراً بيئيًا 
وخط��راً عل��ى االإرث البيئي، كما ينّم��ي ال�راعات 
الناج��م  الت�سح��ر  م�س��اكل  م��ن  ويزي��د  ال�سابق��ة 
باال�سا���س ع��ن ممار�س��ات زراعية غ��ري م�ستدامة. 
وي�سي��ف التقرير اي�س��ًا، اأن هذه املناط��ق �ستبقى 
تع��اين عق��وداً م��ن ال���راع املتوا�س��ل واالحباط 

والدمار.
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مشاركة قوات عراقية في الخارج: الحكومة تتحفظ وكتل نيابية تؤيد والحشد مستعد للقتال

رئيس البرلمان يدعو إلى استمرار الدعم الدولي 
للعراق إغاثيًا وعسكريًا 

 المحكمة اإلدارية تقضي بإعادة محمود مال طالل 
إلى منصبه محافظًا لواسط

القانون: جميع الكتل السياسية اقتعنت بدمج 
االنتخابات المحلية مع االنتخابات النيابية

بغداد_متابعة، بحث رئي�س جمل�س النواب �سليم اجلبوري يف مكتبه، مع ممثل 
الو�سع  م�ستجدات  اآخر  كوبي�س  يان  العراق  يف  املتحدة  لالأمم  العام  االمني 
املو�سل  مدينة  يف  اجلارية  التحرير  وعمليات  واالن�ساين،  واالمني  ال�سيا�سي 

ودور االمم املتحدة يف املرحلة املقبلة.
املدنيني  اغاثة  ���رورة   " ملكتبه  بيان  بح�سب  النواب  جمل�س  رئي�س  واأك��د 
النازحني من مدينة املو�سل وتوفري جميع امل�ستلزمات اال�سا�سية لهم، مطالبا 
موجة  تفاقم  مع  االمين  اجلانب  نازحي  باإغاثة  باال�راع  املعنية  اجلهات 

النزوح، داعيا اىل ا�ستمرار الدعم الدويل اغاثيا وع�سكريا للعراق".
وا�ساف ان ، الوقت الراهن يتطلب تظافر جهود جميع القوى ال�سيا�سية من اجل 
الدخول يف  وعدم  االرهاب  تقارع  التي  االمنية  للقوات  املعنوي  الدعم  توفري 

�سجاالت ت�سعف من عزمية القوات العراقية.
الدولية  ، االمم املتحدة ومب�ساعدة املنظمات  ان  اكد يان كوبيت�س  من جانبه 
دعمها  موؤكدا  املو�سل،  يف  للنازحني  واالغاثة  العون  �سبل  كل  لتقدمي  ت�سعى 
عملية  تعرت�س  التي  العقبات  انهاء  اجل  من  العراقية  االطراف  لكل  امل�ستمر 

اال�ستقرار يف البالد.

اخلا�س  وا�سط  حمافظة  جمل�س  قرار  االثنني  االداري  الق�ساء  حمكمة   نق�ست 
باقالة املحافظ حممود مال طالل يف حني ق�ست باعادته اىل املن�سب وقال 
حمافظ وا�سط حممود مالل طالل ل� )جورنال نيوز( ان حمكمة الق�ساء االداري 
اىل  واإعادته  باالقالة من من�سبه  اخلا�س  وا�سط  قرار جمل�س حمافظة  نق�ست 

املن�سب وا�ساف طالل ان القرار �سدر بعد خ�سوعه للتمييز
 وكان جمل�س حمافظة وا�سط �سوت بتاريخ 11 ت�رين الثاين 2014، على اإقالة 
املحافظ حممود مال طالل،عازيًا ذلك اىل عدم القناعة باأجوبته خالل ا�ستجوابه 

يف جل�سة جمل�س املحافظة.
 جدير بالذكر ان حمافظ وا�سط حممود مال طالل اعلن يف وقت �سابق، اأنه طعن 

بقرار اإقالته الذي ا�سدره جمل�س املحافظة لدى املحكمة االدارية.

الكتل  جميع  “قناعة”  االثنني،  القانون،  دولة  ائتالف  اأكد   : بغداد_متابعة 
ال�سيا�سية بدمج االنتخابات املحلية مع النيابية، يف حني ا�سار اإىل عدم وجود 

“اإرادة جادة” باإقرار قانون االنتخابات.
الكتل  “جميع  اإن  له،  ت�ريح  يف  الزيدي  كامل  االئتالف  عن  النائب  وقال 
النيابية  االنتخابات  مع  املحلية  االنتخابات  بدمج  اقتعنت  تقريبا  ال�سيا�سية 
املقررة يف 2018، م�سريا اإىل اأن “الكتل ت�سعى من خالل التاأجيل لك�سب الوقت 
وج�س نب�س ال�سارع”. واأ�ساف الزيدي، اأن تاأجيل االنتخابات ودجمها يجعل 
الكتل ال�سيا�سية غري جادة يف الوقت احلايل باإقرار قانون االنتخابات. وكان 
رئي�س الوزراء حيدر العبادي اأكد يف اأكرث من منا�سبة اإمكانية اإجراء انتخابات 
الوزراء، يف حني  اقر جمل�س  ما  املقبل بح�سب  ايلول  جمال�س املحافظات يف 

ابدت بع�س املحافظات معار�ستها الإجراء االنتخابات يف املوعد املذكور.

بينما السماء تزاد عتمة.. حقول القيارة التزال حرائقها مشتعلة بعد مرور 8 أشهر

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ميكننا �أن نرى �أعمدة 
�لدخان من بعد ٣٠ 

كيلومرتً�. هذه �العمدة 
�ملت�صاعدة هي �إحرت�ق 
�لرثوة �لنفطية لل�صعب 

�لعر�قي �لتي و�صلت 
�أل�صنة �للهب �ىل �ل�صماء 

بعد حرقها على يد تنظيم 
د�ع�ش.
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يف  االره��اب  و���رب  التدخل  اج��از  ال�سوري  اجلانب  ان   ، حرب  وا�ساف 
ار�سيها  وال يتعار�س مع االحكام الدولية لقانون االمم املتحدة  ال�سادر 
. م�سريا اىل ان"  اي جهة كانت ح�سدا او غريها  من�سوية حتت لواء القوات 
العراقية يجيز لها القانون االممي مقاتلة االرهاب خارج ارا�سيها بح�سب 
اإىل موافقة دم�سق على  "اإيزفي�ستيا" قد تطرقت  القانون.  وكانت �سحيفة 
ق�سف الطائرات العراقية مواقع االإرهابيني يف �سوريا٬ م�سرية اإىل ارتباط 
املنطقة.  وا�سنطن يف  �سيا�سة  بتغري  ¬ ال�سورية  العراقية  العالقات  حت�سن 
يف  والدولية  العربية  ال�سوؤون  جلنة  ع�سو  �رح  ال�سحيفة:  مقال  يف  جاء 
�سمحت  دم�سق  باأن  ل�"اإيزفي�ستيا"  طعمة  �ساجي  ال�سوري  ال�سعب  جمل�س 
اأن  يذكر  �سوريا.  داخل  االإرهابيني  اإىل  �ربات  بتوجيه  العراقية  للقوات 
العراقية  الطائرات  ا�ستعداد  اأعلن  العبادي  حيدر  العراقية  احلكومة  رئي�س 

لق�سف مواقع واأماكن جتمع اإرهابيي داع�س داخل �سوريا. ويرى اخلرباء اأن 
تعزيز التعاون بني البلدين يف حماربة االإرهاب هو دليل على تغري تدريجي 
"نحن  ل�سيا�سة وا�سنطن يف املنطقة. وقال �ساجي طعمة٬ وفقا لل�سحيفة: 
والعراق نواجه خطرا واحدا٬ حيث اإننا نحارب داع�س٬ وقد بداأ التن�سيق منذ 
�سنوات يف عمليات حماربة االإرهاب٬ لذلك مل يكن ممكنا اإطالق مثل هذه 
يف  العراقية  للطائرات  ال�سماح  على  دم�سق  موافقة  دون  من  الت�ريحات 
الطائرات  تقوم  اأن  طعمة  ي�ستبعد  ومل  هذا  �سوريا"٬  داخل  العمليات  تنفيذ 
وي�سري  احلدودية.  املنطقة  يف  العراق  داخل  االإرهابيني  مبالحقة  ال�سورية 
الربملاين ال�سوري اإىل اأن االإرهابيني يهربون من املو�سل ويحاولون اللجوء 
اإىل دير الزور٬ لذلك فاإن القوات امل�سلحة العراقية تالحق االإرهابيني حتى 
القوات  ا�ستعداد  اأعلن  اأن  �سبق  العبادي  اأن  بالذكر  اجلدير  �سوريا.  داخل 
البلدان  ويف  بل  ال��ع��راق٬  داخ��ل  فقط  لي�س  داع�س  على  للق�ساء  االمنية 
املجاورة٬ ويق�سد بذلك �سوريا قبل غريها٬ وقال: "لن اأتردد حلظة واحدة 

يف توجيه �ربات اإىل مواقع االإرهابيني يف الدول املجاورة٬ ونحن ن�ستمر 
اجلوار".   �سيادة دول  "احرتام  اإىل  نف�سه  الوقت  يف حماربتهم"٬ م�سريا يف 
مواقع  على  هجمات  �سنت  العراقية  الطائرات  اأن  اإىل  اي�سا  االإ�سارة  جتدر 
�سباط  نهاية  �سوريا يف  داخل  احلدودية  كمال  البو  مدينة  االإرهابيني يف 
ال�سورية.   ال�سلطات  مع  مت  العمل  ب�ساأن  التن�سيق  اأن  حينها  اعلن  املا�سي٬ 
االإره��اب  ملحاربة  م�سرتك  معلوماتي  مركز  بغداد  يف  افُتتح  قد  وك��ان 
يعمل فيه خرباء من رو�سيا والعراق و�سوريا واإيران٬ وبح�سب امل�ست�رق٬ 
بني  التن�سيق  فاإن  ماتوزوف٬  فيات�سي�سالف  ال�سابق  الرو�سي  الدبلوما�سي 
املنطقة.  يف  الالعبني  مواقف  يف  جوهري  تغري  على  دليل  ودم�سق  بغداد 
واأ�ساف٬ اأن "من الوا�سح اأن اإدارة الرئي�س االأمريكي ال�سابق باراك اأوباما 
مع  التعاون  من  العراق  بينهم  ومن  الدويل  التحالف  اأع�ساء  متنع  كانت 
مواقف  لديها  جديدة  �سلطة  وا�سنطن  يف  توجد  واالآن  ال�سورية٬  احلكومة 

جديدة٬ وهذا يدل على تطور االأو�ساع حول مدينة منبج ال�سورية.
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