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�أ�سئلة كث���رة طرحناها على م�س�ؤولني 
�إىل  لل��س����ل  وبرملاني���ني  حك�مي���ني 
�لإجابة �ل�سافي���ة �لتي يريدها �مل��طن 
ليتاأك���د م���ن �ل�طن مل يتح����ل بعد �إىل  
متنزه���ات مل��طني دول �جل�����ر ،  مع 
�حلي��ن���ات �لتي يحب�نه���ا ،  يدخل�نه 
متى �ساوؤو� ويخرج����ن منه مبز�جهم 

حتت مظلة ق��تنا �لأمنية !!
ه���ي  �لأ�سئل���ة  كل  م���ن  �إث���ارة  �لأك���ر 
�مل�س�ؤول���ني  ب���ني  �ملتبادل���ة  �لتهام���ات 
وح�سا�سيت���ه  �مل��س����ع  ه���ذ�  ح����ل 
�ل�طني���ة ، وحماول���ة �جلميع �لتمل�ص 
جه���ة  م�س�ؤولي���ة  م���ن  باعتب���اره  من���ه 
�أخ���رى، و�ملث���ر لل�سخري���ة �أن بع����ص 
�ل�سادة �لنّ��ب ل يعلم�ن �سيئا عن هذ� 
�مل��س�ع �لتي تناقلته فيما بعد �لكثر 
من و�سائ���ل �لإعالم باعتب���ار خرب� عن 

نزهة له�ؤلء �ل�سي�خ!

ر�سد ميداين
تق����ل �لنائب���ة �سمرة �مل��س����ي :  �أن 
ل���دى وز�رة �لبيئ���ة عدة جل���ان  رقابية 
منت�س���رة يف جمي���ع �ملحافظ���ات وق���د 
ر�س���دت قي���ام جمم�عة م���ن �ل�سيادين 
�سح���ارى  يف  بالتج�����ل  �لقطري���ني 
حمافظ���ة مي�س���ان و�لغر����ص م���ن ذل���ك 
ه� قيامهم ب�سي���د طائر �حلبارى ،وقد 
�أك���دت ذلك وزيرة �لبيئ���ة نرمني عثمان 
حينما طرح عليها �مل��س�ع ،و�أ�سافت 
�مل��س����ي :حاولن���ا �لت�س���ال ب�ز�رة 
�لد�خلي���ة لال�ستف�س���ار ع���ن �مل��س����ع 
فجاءنا �لكتاب �ملرق���م)3809( �ل�سادر 
يف 31\10\2009 م���ن مكت���ب وزي���ر 
�لد�خلي���ة ي�ؤك���د �مل��فق���ة عل���ى دخ�ل 
مي�س���ان  حمافظ���ة  �ىل  �ل�سيادي���ن 
ومنحهم �سم���ة �لدخ����ل �إىل �لأر��سي 

�لعر�قية ،
وت�ساءل���ت �لنائب���ة  �مل��س����ي : كي���ف 
ميكن ل�ز�رة �لد�خلية �إعطاء م��فقات 
بال�سي���د يف �ل�قت  نف�س���ه �لذي ��سدر 
وزير �لد�خلية  بيان���ا مينع فيه �ل�سيد 
حفاظا على �لتن�ع �لبيئي و�حلي��ين 
يف �لع���ر�ق ، ف�سال ع���ن وج�د �تفاقات 
دولي���ة عق���دت متن���ع �سيد ه���ذ� �لطائر 
لأن���ه مه���دد بالنقر�����ص و�سي���ده �لآن 
يعت���رب كارث���ة بيئ���ة خ�س��س���ا �إذ� م���ا 
علمن���ا �ن جمي���ع طي����ر �حلب���ارى يف 
�لدول �ملجاورة تهاج���ر يف هذ� �ل�قت 

�إىل �لعر�ق للتكاثر .

بيان��ات   : مي�س��ان  حمافظ��ة 
منع واإنذار

ويف �ت�س���ال هاتف���ي  مع مدي���ر �ملكتب 
)فا�س���ل  مي�س���ان  ملحاف���ظ  �لإعالم���ي 
م�ستت ( تكلمنا معه  فيما يخ�ص وج�د 
�لقطري���ني  �سم���ن ح���دود  �ل�سيادي���ن 

�ملحافظ���ة ،ق���ال �ن حماف���ظ حمافظ���ة 
مي�سان حممد �سي���اع �ل�س�د�ين ووفق 
�لقر�ر �ل�س���ادر باجلل�س���ة 42 �ملنعقدة 
بتاريخ 28\12\2009 ت�سمنت قر�ر� 
�ل�سيادي���ن  دخ����ل  مبن���ع  بالإجم���اع  
مهم���ا  �ل�سي���د  لغر����ص  �ملحافظ���ة  �إىل 
كان���ت م��فقاته���م �لأمني���ة �و ه�ياتهم 

وجن�سياتهم .
و�أ�ساف م�ستت ، وق���د ��سدر  �ملحافظ 
مذكرة با�س���م حمافظة مي�س���ان ت�جب 
مغ���ادرة �ل�سيادي���ن �أر��س���ي �ملحافظة 
مب���دة �أق�ساه���ا �أ�سب����ع .مهم���ا كان���ت 
�لت���ي  �لأ�س�لي���ة  �لأمني���ة  �مل��فق���ات 
خمال���ف  ه���ذ�  �لم���ر  ،لن  بح�زته���م 
لالتفاقيات �لدولي���ة �خلا�سة باحلفاظ 

على �لتن�ع �حلي��ين و�لبيئي .
و�أكد :م�ستت �ن �مل��طنني يف �ملحافظة 
�ل�سيادي���ن  وج����د  م���ن  م�ست���اوؤون 
�لقطري���ني  و�سق�ره���م �لت���ي تفرت�ص 
قلي���ال  �أ�سب���ح  �ل���ذي  طائ���ر �حلب���ارى 
ونادر� وج�ده يف �سحر�ء �ملحافظة .

من��ع   : الداخلي��ة  وزارة 
وموافقات 

يق����ل مدي���ر �لعالقات و�لإع���الم ملكتب 
وز�رة  �أن  ع���الء:  �لد�خلي���ة   وزي���ر 
�لد�خلي���ة تنفي �أن يك����ن لها �أي عالقة 
بق�سي���ة دخ�ل �ل�سياديني �لقطريني  و 
�مل��فق���ات �لتي �أ�سدرت  لهم عن طريق 
جه���ات �أخرى  وق���د مت ذلك  مبخاطبات 
،بني مكتب���ي رئا�س���ة �ل����زر�ء و�سفر 
قط���ر ! �أك���دت فيه���ا  ت�ف���ر �حلماي���ة 
ووف���ق  �لعرت�����ص  وع���دم   ، �لأمني���ة 
م��فق���ات �أ�س�لي���ة و�أكد ع���الء ،: هذه 
�حلقيقة م�ثق���ة  يف كتب مر�سلة ملكتب 
وزي���ر �لد�خلي���ة ووز�رة �لد�خلية كان 
ج��به���ا �لإ�سارة �إىل  �لتفاقية �لدولية 
، ويف بي���ان ل����ز�رة �لد�خلي���ة منعن���ا 
فيه ه���ذ� �لن�ع من �ل�سي���د حفاظا على  
�لتن����ع �لبيئي و�حلي��ين  و�لزر�عي 
و�ملائ���ي  وق���د �ألغين���ا �مل��فق���ات كاف���ة 
�لت���ي ت�سم���ح لالأ�سخا����ص بال�سيد يف 
�أنح���اء �لعر�ق كافة وهذ� �لكتاب �سادر 
بتاريخ 21\8\2009 وم�قع من وزير 

�لد�خلية ج��د �لب�لين .
م���ن  :�ن  �لعالق���ات  مدي���ر  و�أ�س���اف 
�إعط���اء  �لد�خلي���ة  وز�رة  �سالحي���ة 
لالأ�سخا����ص  فق���ط  بالدخ����ل  م��فق���ة 
�م���ا فيما يخ����ص �إدخ���ال �أدو�ت �ل�سيد 
�وم���ا �س���اكل غ���ر ذل���ك فاإنه���ا حتت���اج 
�إىل  م��فق���ة وز�رة �لزر�ع���ة و�لبيئ���ة 
 ، به���ا  �لد�خلي���ة   ل����ز�رة  دخ���ل  ول 
�أي مبعن���ى �أك���ر و�س�ح���ا م��فق���ات 
�لد�خلي���ة كانت فقط لالأ�سخا�ص ولي�ص 
ملعد�تهم وحي��ناتهم فهناك فرق وهذه 
�مل��فقات ل ت�سدر من وز�رة �لد�خلية 

و�إمنا من  وز�ر�ت �أخرى .

 : امل��دين  املجتم��ع  منظم��ات 
ت�ساوؤالت !

يق����ل �لنا�سط ح�سن �سعب���ان ، منظمة 
يف  �لدميقر�ط���ي  �لإن�س���ان  حق����ق 
ت�سري���ح ل���� )�مل���دى (  كي���ف ميك���ن �أن 
ي�سمح لل�سيادي���ن بالدخ�ل و�لتج��ل 
بالأر��س���ي �لعر�قي���ة وبحماية �لق��ت 
�لأمني���ة ويحمل�ن م��فق���ات �أ�س�لية 
حت���ق له���م تغذي���ة �سق�ره���م �لكا�سرة 
عل���ى طائر �حلبارى  �لت���ي  ل يحل� لها 
تناوله���ا �إل يف �لأر��سي �لعر�قية ويف 

م��سم تكاثرها فماذ� يعني هذ�؟
هل يعق���ل ذلك وه���ل هذ� يدخ���ل �سمن 
منطل���ق حق�ق �لإن�س���ان �لعر�قي �لذي 
يح���رم علي���ه �ل�سيد وي�سم���ح لالآخرين 
م���ن �أي دولة كان���ت و كيفما يحل� لهم ، 
فهل �لعر�ق �أ�سبح من حق �لآخرين ؟ و 
ماذ� ور�ء كل هذ� �خلروقات �لتي بد�أت 
تتك���رر فقب���ل �أ�سابيع �ي���ر�ن جتاوزت 
عل���ى بئر فكة �لنفط���ي و�لآن دولة قطر  
، م���ا �لغاي���ة م���ن ور�ء �ل�سم���ت؟ وهل 
تك�سف �لأيام �لقادم���ة جتاوز� �آخر من 
جهة �أخرى!ونبقى نحن نطالب بحل�ل 
دبل�ما�سي���ة وكاأنن���ا نح���ن م���ن يعتدي 

ولي�ص من يعتدي عليه .
بينما يق����ل م�سطفى �سع���د نا�سط يف 
جم���ال منظمات �ملجتم���ع مدين وطالب 
يف �أكادميي���ة �لفن����ن �جلميل���ة ، قب���ل 
ع���دة �أ�سابيع ��ستنكرن���ا دخ�ل �لق��ت 
�لإير�نية �إىل بئر فك���ة �لنفطي وعربنا 
ع���ن ��ستيائنا بعدة ط���رق ، وما هي �إل 
�أي���ام حتى ن�سمع ب�ج����د �سيادين من 
يف  يتج�ل����ن  �لعرب���ي  �خللي���ج  دول 
�أك���ر م���ن حمافظ���ة عر�قي���ة وب�سحبة 
�سق�ره���م ون�س�ره���م �لتي ج���اوؤ� بها 
لتلتهم �آخ���ر ما تبقى من طائر �حلبارى 
�ل���ذي يكر يف هذ� �ل�قت يف �سحارى 
حمافظ���ة مي�س���ان و�لك�ت عل���ى �لرغم 
من وج�د �تفاقي���ة دولية متنع وحترم 
�سيد ه���ذ� �لطائر �ملعر����ص لالنقر��ص 
�ي���ر�ن  �جل���ارة  م���ع  ح�س���ل  وكم���ا   ،
�إدر�ج �لري���اح  ع���دة �تفاقي���ات ذهب���ت 
،و�خرتقت حدودنا �لدولية كيفما يحل� 
لها وتخرج كيفما حتل� لها ونحن نبقى 
�لدبل�ما�سية،و�س�ؤ�لنا  �لط���رق  ن�سل���ك 
�س�ف نح���دده بعدة كلم���ات  .�ىل متى 
يبق���ى �مل��ط���ن �لعر�ق���ي يف حرة من 
�مره وما ح�س���ل ويح�سل مل�سلحة من 
يح���دث وم���ن �مل�ستفي���د م���ن ور�ء هذه 

�خلروقات �لمنية ؟

جلنة البيئة :ال علم لنا بهذا 
املو�سوع !!

وفيم���ا يخ�ص تد�عيات ه���ذ� �مل��س�ع 

�لبيئ���ي  �لتن����ع  عل���ى  وخلط�رت���ه 
�ت�سلن���ا  �لع���ر�ق  يف  و�حلي�����ين 
بالنائ���ب با�س���م �سري���ف ع�س���� جلن���ة 
�ل�سح���ة و�لبيئ���ة �ل���ذي علق ل���� )ملدى( 
قائ���ال : حقيقة ل علم لنا بهذ� �مل��س�ع 
، وميكنن���ا �لت�سال بع���د �ساعة و�حدة  
للح�س����ل عل���ى �لإجاب���ة ؟  لأنه �س�ف 
يق����م بالت�سال ب�زيرة �لبيئة )نرمني 
عثمان ( لالطالع على تفا�سيل �أكر عن 
�مل��س����ع �ل���ذي �أخربناه عن���ه! وبعد 
�ساع���ة  �ت�سلن���ا بال�سيد  �لنائ���ب با�سم 
�سري���ف �لذي حت���دث قائال �ن���ه �أجرى 
�لت�س���ال �لهاتف���ي م���ع وزي���رة �لبيئة 
و�أك���دت ل���ه �سح���ة وج����د �ل�سيادي���ن  
�لقطري���ني م���ع �سق�ره���م ل�سي���د طائر 
�حلبارى ،و�أ�س���اف �سريف  ،  �ن جلنة 
�ل�سح���ة و�لبيئ���ة �س����ف تق����م بطرح 
�مل��س����ع  على طاول���ة جمل�ص �لن��ب 

يف جل�س���ه ي����م �لأح���د ملعرف���ة �أ�سباب 
حدوث ذلك .

اللجن��ة القانوني��ة : خمالفة 
قانونية

بينم���ا �أك���دت �لنائب���ة �إمي���ان �لأ�س���دي 
ع�س����ة يف �للجن���ة �لقان�نية مبجل�ص 
�لن�����ب �لعر�ق���ي ل���� )�مل���دى( قائل���ة : 
هناك معل�مات ت�ؤك���د دخ�ل جمم�عة 
م���ن �ل�سيادين �لقطري���ني  قبل �سهرين 
ع���رب  �لعر�قي���ة   �حل���دود  �ىل  تقريب���ا 
�حل���دود �لربية ، ف�سال عن ��سطحابهم 
ع���دد� م���ن �ل�سق����ر و�لن�س����ر �لربية 
�لكا�س���رة و�ملدربة على �ل�سيد  وتعقب 
�حلي��نات ،وه�ؤلء �ل�سيادون جت�ل�� 
يف �له�سب���ة �لغربية مثل منطقة )هيت 
،وغ���رب �لنب���ار( ليمت���د جت��لهم �إىل  
منطقة عرعر وبع�ص �ملناطق �ل�سمالية 
و�س����ل �إىل حمافظتي مي�سان و�ملثنى  

وبع�ص �ملحافظات �لأخرى 
ه����ؤلء  دخ����ل  �ن  �ل�س���دي:  و�أك���دت 
�ل�سيادي���ن �ىل �لأر��سي �لعر�قية  كان  
ب���اأور�ق ر�سمية و�أ�س�لي���ة ، و�أ�سافت 
�ل�سدي:�نه���ا كرئي����ص جلن���ة �ملتابع���ة 
قام���ت بال�ستف�سار و�ل�س����ؤ�ل من �حد 
�لن��ب �لقان�نيني ح�ل ماهية قان�نية 
�لدخ����ل ،�لذي �ك���د لها ب���دوره، �ن ما 
حدث ه� خمالف للقان�ن ،ويعترب هذ� 
�لعمل جتاوز� عل���ى �لروة �حلي��نية 
�لعر�قي���ة ، ف�س���ال ع���ن وج����ب وج�د 
قاعدة عامة عند ��سطحاب �حلي��نات 

يف جميع دول �لع���امل  ت�ؤكد  ب�سرورة 
��ستخ���ر�ج م��فق���ات طبي���ة و�سحي���ة 
تب���ني  خل���� �حلي��نات م���ن �لأمر��ص 
�لنتقالي���ة �ي مبعن���ى �أك���ر و�س�ح���ا 
�مت���الك �حلي�����ن وثيقة عب����ر )ت�سبة 

ج��ز �ل�سفر( .
و�أ�سارت �ل�سدي،على �لرغم من �إبر�ز 
ه�ؤلء �ل�سيادين �أور�قًا ر�سمية ت�ؤهلهم 
�لأر��س���ي  يف  و�لتج�����ل   للدخ����ل 
�لعر�قي���ة كيفم���ا يحل� له���م ! وبحماية 
�أمني���ة عر�قي���ة ف���ان �للجن���ة �لقان�نية 
مبجل�ص �لن�����ب ت�ستطي���ع �لطعن يف 
م�سد�قية �سحة �س���دور تلك �مل��فقات 
،لن �لغاي���ة م���ن �حل�س����ل عليه���ا هي 
�حلي��ني���ة  �ل���روة  عل���ى  �لق�س���اء 
�لعر�قي���ة .�ذن لبد من حما�سبة ه�ؤلء 
�ل�سيادي���ن  وكل م���ن �ذن له���م �لدخ�ل 
�لقان����ن  وف���ق  �لعر�قي���ة  لالأر��س���ي 
�لعر�ق���ي وح�سب �لتفاقي���ات �ملعق�دة 
ب���ني �ل���دول �لعربية و�خلليجي���ة �لتي 
مين���ع  �سي���د طائ���ر �حلب���ارى لندرت���ه 
م���ن  .�ذن  �لنقر�����ص   ولتعر�س���ه �ىل 
�مل�ستفي���د من ذلك ؟ ه���ذ� �ل�س�ؤ�ل �س�ف 
تك����ن �لإجابة عليه بع���د ت�سكيل جلان 
حتقي���ق تتاأل���ف م���ن �للجن���ة �لقان�نية 
وجلنت���ي �لأم���ن و�لدف���اع وكل وز�رة 
تعن���ى بالم���ر ومنه���ا وز�رة �لد�خلي���ة 
ويرف���ع   ، �ل�سح���ة   ، ،�لبيئ���ة  ،�لدف���اع 
تقري���ر �ىل جمل����ص �ل����زر�ء لل�ق�ف 

على حقيقة ودو�فع فعل ذلك .
و�أكدت �ل�سدي قائل���ة: �ن من فعل ذلك 

و�سهل مرور ودخ�ل ه�ؤلء �ل�سيادين  
يدخل �سمن عمل �لإرهاب و�إل ما �لغاية 
من ��ستنز�ف �لروة �حلي��نية ،بهذه 
�لطريق���ة �لب�سعة ،ف�سال ع���ن ��ستدعاء 
وزير �لد�خلية و وزير �لدفاع لل�ق�ف 
على حقيقة هذ� �مل��س�ع وتد�عياته و 

ما هي �لأ�سباب �لد�فعة حلدوثه .

جلن��ة االمن والدف��اع :يجب 
حما�سبة امل�سوؤول

بينما �كد �لنائب ح�سن ها�سم �لربيعي 
ع�س� جلنة �لم���ن و�لدفاع يف جمل�ص 

�لن��ب ل)�ملدى ( قائال : 
تعط���ي  ومعاه���د�ت  �تفاقي���ات  �ي 
وت�سم���ح لل�سيادين ب�سيد طي�ر نادرة 
ومه���ددة بالنقر�����ص يعت���رب  جت���اوز� 
بح���ق �لبيئة وبح���ق �ل�سع���ب �لعر�قي 
ومن يعط���ي مثل ه���ذه �مل��فقات  مهما 
كان م�قع���ه يف �حلك�م���ة �و �لربمل���ان  
ينبغ���ي �ن ي�ستن���د يف م�قفه ن�س��ص 
قان�ني���ة و��سح���ة . و�ك���د �لربيع���ي :  
ل� كان���ت �مل��فق���ات �ملمن�ح���ة له�ؤلء 
يف  م�س�ؤول���ني  قب���ل  م���ن  �ل�سيادي���ن، 
�حلك�مة وب�سكل ر�سمي، فاإنها ل متت 
�ىل �لقان�ن �لعر�قي ب�سلة  �منا �لغاية 
منها قد تك�ن حتقيق م�سالح �سخ�سية 
عل���ى ح�س���اب حري���ة وكر�م���ة �ل�سع���ب 
�مل�س����ؤول  ،ف���ان  �لعر�قي���ة  و�لر����ص 
ع���ن ذل���ك يج���ب �ن يحا�س���ب مبا�س���رة 
ودف���اع  �م���ن  كلجن���ة  نق����م  و�س����ف 
يف جمل����ص �لن�����ب بالت�س���ال ف����ر� 
ومبا�س���رة بال�ز�ر�ت �ملعنية ف�سال عن 
�لت�سال ب�زير �له��ر ح�سن �ل�ساري 
وحماف���ظ مي�س���ان حممد �ل�س����د�ين . 
فلي�ص م���ن �ملعق�ل �ن مين���ع �سيادونا 
من �سيد �ل�سمك قرب �حلدود �لإير�نية 
ب�سي���د  ن�سم���ح  ،ونح���ن  و�لك�يتي���ة 
�لطي�ر و�حلي��ن���ات �لنادرة و�ملهددة 

بالنقر��ص يف �ر��سينا .  

توقيع االتفاقية
ي����م �لثالث���اء �مل��فق 5ماي���� 2009 
للحف���اظ   �ل���دويل  �ل�سن���دوق  وق���ع 
عل���ى طائ���ر  �حلب���ارى ووز�رة �لبيئة 
�لعر�قي���ة  مذك���رة تفاه���م يف جم���ال 
�لإكث���ار يف �لأ�س���ر وحماي���ة ومر�قبة 
�لع���ر�ق.  بيئ���ة طي����ر �حلب���ارى يف 
وق���ع  م���ن جان���ب �ل�سن���دوق  حمم���د 
�حم���د �لب��ردي نائ���ب رئي�ص جمل�ص 
�إد�رة �ل�سن���دوق �لدويل للحفاظ على 
�حلب���ارى  و ع���ن �جلان���ب �لعر�ق���ي 

نرمني عثمان ح�سن وزير �لبيئة . 
وتاأت���ي هذه �ملذك���رة يف �إط���ار جه�د 
�لدول���ة حلماي���ة �حلب���ارى خا�سة مع 
تناق����ص �أعد�ده���ا يف �لعق�د �لأخرة 
�لأن�سط���ة  وت��سي���ع  �ل�سي���د  ب�سب���ب 
ع���ن  �لناجت���ة  �لزر�عي���ة و�لتغ���ر�ت 
�س����ء ��ستغالل و��ستخ���د�م �لأر��سي 
�لطبيعي���ة  �لبيئ���ات  تت�سم���ن  �لت���ي 

للحبارى.

ما طائر احلبارى
قال �جلاحظ يف طائر �حلبارى: ))لها 
خز�ن���ة يف دبره���ا لها �أب���د� فيها �سلح 
رقيق . فمتى �ألح عليها �ل�سقر �سلحت 
علي���ه فينت���ف ري�س���ه كل���ه. ويف ذل���ك 
هالك���ه. يعترب من  �لطي����ر مت��سطة 
�حلج���م ذ�ت �لق��ئم مت��سطة �لط�ل 
ط�يل���ة �لعن���ق و�لذيل ي�س���ل �رتفاع 

�لذك���ر �ىل 40 �سم وتبل���غ �مل�سافة بني 
ط���ريف جناحي���ه �ملفرودي���ن ح�����يل 
مرت ون�سف �مل���رت ويزن يف �ملت��سط 
كيل���� جر�م �أو �أكر قلي���ال، �أما �لنثى 
فهي �أ�سغ���ر حجما من ذلك و�حلبارى 
كبقي���ة  زيتي���ة  غ���دة  له���ا  ت�ج���د  ل 
�لطي�ر تعي����ص �حلبارى يف �لرب�ري 
و�ل�سه����ل �مل�ست�ية وي�جد 32 ن�عًا 
منه���ا يف �لع���امل، ولأفريقي���ا �لن�سيب 
�لأكرب حيث ي�ج���د 23 ن�عًا �أ�سهرها 
�ساح���ب  ل�نه���ا  �لعربي���ة  �حلب���ارى 
و�حلب���ارى �لآ�سي�ي���ة مائ���ل لل�سفرة 
�لأفريقي���ة مائ���ل  رمل���ي، و�حلب���ارى 
لل�س�����د يتمي���ز �لذك���ر �خل���رب بك���رب 
حجم���ه وجم���ال ري�سه رقبت���ه رمادية 
مع خ���ط �أ�س�د على كل م���ن �جلانبني 
و�لر�أ����ص بن���ي ف���احت يعل�ه ت���اج من 
�لري����ص �لأبي����ص و�لأ�س����د و�لذك���ر 
يتميز ب�ج�د ري�ص ق����ي على رقبته 
ي�سمى حمليا غل���ب وتعي�ص �حلبارى 
منف���ردة �أو يف زم���ر �سغ���رة ولكنه���ا 
تتف���رق �أزو�ج���ا يف م��س���م �لتفري���خ 
تتج�ل يف م�سافات �سا�سعة ت�سل �ىل 
5 كم،ويك�ن طر�نه���ا ليليًاَ ل حتتاج 
�ىل �مل���اء لكن ترتدد على �ملناطق �لتي 

يت�فر فيها �ملاء م�ساء.
وق���د �سجل���ت �أع���د�د كث���رة تتج���اوز 
�لآلف يف �ملحمي���ات �خلليجية وهي 
بازدياد مط���رد يف ظل �أنظمة �حلماية 
�ل�سارم���ة وذل���ك للمحافظ���ة على هذ� 
�لطائر �جلمي���ل و�لذي يعد من �أف�سل 
�لفر�ئ����ص على �لإطالق له�����ة �ل�سيد 

بال�سق�ر .

بيان وزارة الداخلية
نف���ت وز�رة �لد�خلي���ة يف بي���ان له���ا، 
�لثالث���اء، م�س�ؤوليته���ا ع���ن من���ح عدد 
�سم���ات  �لقطري���ني  �ل�سقاري���ن  م���ن 
عل���ى  �مل��فق���ة  �أو  للع���ر�ق  دخ����ل 
�إدخ���ال معد�ته���م، مبين���ة �أن وزيره���ا 
كان ق���د من���ع يف وق���ت �ساب���ق �ل�سيد 
له���ذ� �مل��سم و�مل���س���م �ملقبلة و�ألغى 

�مل��فقات �ل�سابقة بهذ� �ل�ساأن.
وجاء يف �لبيان �لذي عقبت من خالله 
�ل�ز�رة عل���ى �لت�سريحات �لتي �أدلت 
بها �لنائبة عن كتلة �لئتالف �لعر�قي 
خ���الل  �مل��س����ي  �سم���رة  �مل�ح���د 
�مل�ؤمت���ر �ل�سحف���ي �ل���ذي عقدت���ه يف 
ق�سر �مل�ؤمتر�ت ي�م 2009/12/23 
و�ل���ذي نبه���ت في���ه �إىل خماط���ر �سيد 
طي����ر �حلبارى يف حمافظ���ة ذي قار 
من قبل �سيادين قطريني متهمة وزير 
�لد�خلي���ة ج�����د �لب����لين مبنح 69 
�سق���ارً� �سم���ة �لدخ����ل �إىل �لأر��سي 
�لعر�قي���ة له���ذ� �لغر����ص �أن �ل����ز�رة 
“ت�ساطر �لنائبة �مل��س�ي قلقها ب�ساأن 
�ملخاط���ر �لتي من �ملمك���ن �أن تتعر�ص 
لها �لروة �حلي��نية من قبل ��سطياد 

�أن��ع طي�ر مهددة بالنقر��ص”.
بيانه���ا  يف  �ل����ز�رة  و�أو�سح���ت 
�سم���ات  من���ح  ع���ن  “م�س�ؤول���ة  �أنه���ا 
لدخ����ل �لأ�سخا����ص فق���ط �أم���ا �مل��د 
و�لتجهيز�ت و�حلي��نات �لتي تدخل 
ب�سحب���ة وف����د �ل�سي���د ف���ان �مل��فقة 
عليه���ا من �خت�سا����ص وز�ر�ت �أخرى 
ه���ي �لزر�ع���ة، �لبيئ���ة و�ل�سح���ة كاًل 
ح�سب �خت�سا�سه وهناك دو�ئر تابعة 
له���ا مت��ج���دة يف �ملناف���ذ �حلدودي���ة 

تق�م بهذه �ملهام”.

بعد الفكة النفطية "�صيادون قطريون" يالحقون 
طيور احلبارى فوق اأرا�صينا!

رتل كبري من العجالت الرباعية الدفع تقل جحفال من ال�سيادين القطريني يقدر عددهم ب� 140 �سخ�سا وبحوزتهم  نحو270 
�سقرا يجوبون اأرا�سي �سرق حمافظة مي�سان  والهدف هو ا�سطياد طري احلبارى النادر واملهدد باالنقرا�ض  .هذه املعلومة ن�سرت 

يف جريدتنا  بعددها 1690 يف الرابع  من ال�سهر اجلاري يف العمود ال�سحفي للزميل رعد ال�سامل مندوب اجلريدة يف حمافظة 
مي�سان حتت عنوان ) مي�سان حدود �سائبة و�سماء م�ساعة (  .وعلى �سوء ما ن�سر حاولنا الو�سول اىل معرفة احلقيقة واالإجابة 

على االأ�سئلة التي تقود اإليها .
من الذي �سمح لالأ�سقاء القطريني بعبور االأرا�سي العراقية وا�سطياد هذا النوع من الطيور املهددة باالنقرا�ض والتي مينع 

القانون العراقي ا�سطيادها اال يف اأوقات حمددة ؟
من منحهم تاأ�سرية الدخول ؟

من منحهم رخ�سة دخول ال�سقور معهم وهي وا�سطة نقل ملر�ض اأنفلونزا الطيور؟
 من ا�سدر اأوامره بان تقوم قوات اأمن عراقية مبرافقتهم كحماية لهم؟ 

من ومن ومن؟ 

كتابة على احليطان

يف كل �أزم���ة تتاأك���د يف �لأق���ل للم��ط���ن �لعر�ق���ي  
�ن���ه يف م��جهة م�س�ؤولني من من���ط خا�ص ، يحار 
حقيق���ة يف فهم ن�عيتهم وطريق���ة عملهم ف�سال عن 
طبيع���ة وعمق �ح�سا�سه���م بامل�س�ؤولي���ة �مللقاة على 

عاتقهم . 
�حلديث هنا لي�ص عن م�س�ؤولني من �لدرجة �خلام�سة 
�و �ل�ساد�س���ة ح�س���ب �ل�سلم �ل�ظيف���ي طيب �لذكر ، 
نح���ن نتحدث هنا عن م�س�ؤويل �ل�سف �لأول �لذين 
يت�سدون لأخطر �لق�ساي���ا �لتي ت��جهنا حتدياتها 
ليل نه���ار �بتد�ء� من لقمة �خلب���ز و�نتهاءً� بحماية 
�ل�سيادة �ل�طنية مرور� باإجناح �لعملية �ل�سيا�سية 
يف �لع���ر�ق �جلديد . �ملث���ر يف �مل��س�ع �ننا نرى 
�نف�سن���ا �مام م�س�ؤول���ني ل ت�حدهم ق�سية وطنية ، 

لي�ص نق�سا يف هذه �لروح ، حا�سا لله و�منا ل� »�س�ء 
فه���م » للق�سية نف�سها �أو عنه���ا �أو فيها . ونق�ل كما 
قلن���ا �سابقا يف �كر م���ن عم�د �ن �ختالف �مل�سارب 
�ملرجعي���ة �لفكرية و�ل�سيا�سية تق�د يف �لنهاية �ىل 
ه���ذ� �لطر�ز من �س�ء �لفهم يف �لق�سايا �حل�سا�سة ، 
وه���ذ� ما ح�سل عمليا فيما يتعلق ب�س�ريا و�إير�ن ، 
و�لي�م ت�ساف �ىل �لقائمة ق�سية جديدة ل تقل عن 
�همي���ة ما قلن���ا ، �ل وهي ق�سية �ل�سم���اح مل��طنني 
قطري���ني بال�سيد �ملمن����ع يف �كر م���ن منطقة من 
�جلغر�في���ة �لعر�قي���ة وحتديد� يف �س���رق حمافظة 
مي�سان . وقد تن�عت �لآر�ء و�لأفكار ويف حتقيقنا 
هذ� وتب���ادل �مل�س�ؤولني رفع  �مل�س�ؤولية عن كاهلهم 
ورم���ي �لكرة  يف ملعب �لط���رف  �لآخر تخل�سا من 

�لإح���ر�ج �و �مل�س�ؤولي���ة ، ل فرق ماد�م���ت �لنتيجة 
و�حدة ، وهي �ن ل �حد يعرف »حماهه من رجلهه« 
! لي�س���ل �حل���د بع�س���� برمل���اين �ىل �لق����ل بانه ل 
يعرف �سيئا عن �مل��س�ع وه� يف م�قع م�س�ؤولية 
جلن���ة مهمته���ا �حلف���اظ عل���ى �لبيئ���ة �لعر�قية بكل 
تن�عاته���ا �حلياتية مبا يف ذل���ك �حلفاظ على حياة 
طي����ر �حلبارى �لتي تبحث يف �لعر�ق عن مالذ�ت 
�آمن���ة للتكاثر بعيد� عن ع���امل �ل�سق�ر �لتي  جت�ب 
�ل���رب�ري بحث���ا ع���ن طعمه���ا �للذي���ذ ! ومن���ط �آخر 
يري���د �ن ينت�س���ل نف�س���ه مثل �ل�سعرة م���ن �لعجني . 
وفيم���ا يري���د �لبع����ص �لآخر ط���رح �مل��س����ع على 
�لربمل���ان وت�سكيل جلن���ة حتقيق ومن ث���م حما�سبة 
�مل�س�ؤولني تك����ن طي�ر �حلبارى ق���د مالأت بط�ن 

�ل�سق�ر �لقطرية بل و�تخمتها، ويك�ن �ل�سيادون 
ق���د ع���ادو� �ىل خمادعهم لتاأت���ي �للجنة وتبحث يف 
�لف���ر�غ وتعل���ق يف �لنهاي���ة ��س���د�ر تقريرها حتى 
��سع���ار �آخ���ر! ويف تعاملهم معنا لرف���ع �لغطاء عن 
ه���ذه �لق�سية فانه���م يعط�نك ن�س���ف �حلقيقة �لتي 
تنتزعه���ا منهم �نتز�ع���ا ، ويحاول�ن �ن ميررو� من 
خاللك �هد�فهم �خلا�سة ولي�ص �حلقيقة �لتي ينبغي 
ك�سفه���ا ، فال�ثائ���ق حمج�ب���ة و�لكت���ب �لر�سمية ل 
يعط�ن���ك �ل �أرقامها حتى �ننا نتح���رج عن ن�سرها 
خ�فا من م�سد�قيتها لكننا يف �لنهاية ن�سرنا �رقام 

�لكتب على ذمة ت�سريح �مل�س�ؤول نف�سه ! 
�ل�س�ؤ�ل �لذي يقفز من ب���ني و�سط ع�سر�ت �لأ�سئلة 

عن هذ� �لنمط من �مل�س�ؤولني ه� : 

�هك���ذ� تد�ر ق�سايا  �ل�ط���ن و�لنا�ص حتت �سعار�ت 
�ل�سفافي���ة �لتي �تخمنا �أ�سح���اب �حلل و�لربط يف 

بالدنا ؟ 
م���ن �لأن�س���اف �ن نق����ل �نن���ا ل نطل���ق �لأح���كام 
ب�س����رة مطلقة ول ن�سع �جلميع يف �سّلة و�حدة ، 
فهناك من �ندفع معنا للنهاية لل��س�ل �ىل �حلقائق 
و�ساعدن���ا على �حل�س����ل على بع����ص �ملعل�مات ، 
لك���ن �جل� �لع���ام لتعام���ل �مل�س�ؤولني م���ع ق�سايانا 
�ل�ساخنة و�خلط���رة ي�س�بها �لكثر م���ن �ل�سبابية 
وع���دم �ل�سفافي���ة و�لريبة م���ن و�سائ���ل �لعالم يف 
�ل���ذي ينبغ���ي عليهم �ن ي���رو� فين���ا جم�ساتهم �لتي 
ت�ساعده���م على ك�سف �مل�ست�ر لك���ي يعاجل�� نقاط 

�خللل فيه. عامر القي�سي

اأمن�����������اط م������ن امل���������ص����وؤول����ن

بغداد \اإينا�ض طارق

النائبة  املو�سوي: حاولنا االت�سال بوزارة 
الداخلية لال�ستف�سار عن املو�سوع جاءنا 

الكتاب املرقم)3809( ال�سادر يف 31\10\2009 
من مكتب وزير الداخلية يوؤكد املوافقة 

على دخول ال�سيادين اىل حمافظة مي�سان 
ومنحهم �سمة الدخول اإىل االأرا�سي 

العراقية .

 وزارة الداخلية: اأن التحري عن اأ�سل �سمات 
الدخول بني اأن املومى اإليهم اأدناه قد ح�سلوا 

على �سمة الدخول من قبل الدائرة القن�سلية يف 
وزارة اخلارجية مبوجب كتابها املرقم 3307/6/5 

املوؤرخ يف 2009/11/19 وهم ك�ل من ال�سيخ حمد 
بن احمد بن خالد ال ثاين ومرافقيه وعبد اهلل 

بن نا�سر العطية ومرافقيه.

م��ت��ى ي��ن��ت��ه��ي م�����س��ل�����س��ل ان���ت���ه���اك���ات االأرا������س�����ي ال��ع��راق��ي��ة

البحث عن مالذ امن نهاية مطاردة

�صّقارون

مع معداتهم


