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أبناء كردستان :التاسع من نيسان نقطة
حتول يف تاريخ العراق
أربيل /املدى

عـبر مـواطنـو اقليم كـردستـان عن
فرحـتهم وسعـادتهم بيـوم التـاسع
مـن نيـســان يــوم سق ــوط النـظــام
الـســابق معـتب ــرين ان ه ــذا اليــوم
كان مبـثابة نقطـة حتول كبيرة يف
تاريخ العراق واملنطقة.
تقـيـ ــة علـي (مـعلـم ــة ) ق ــالـت :ان
سقـوط النـظام يف الـعراق سـاعد
بشـكل كبيـر علـى نقل العـراق من
م ــرحلــة الـظلـم والـتعــسف الــذي
ك ــان يع ــانــيه شعـبه ال ــى م ــرحل ــة
الــدميق ــراطيــة وحــريــة الـتعـبيــر
عـن الــرأي دون رقـيـب او مــراقـب ،
صحيح ان العـراق كبـاقي الـبلدان
احملـ ــررة حـ ــديـثـ ــا كـ ــافغـ ــانـ ـسـتـ ــان
الي ـ ــزال ج ـ ــدي ـ ــداً عل ـ ــى م ـب ـ ــادىء
الـدميقــراطيــة ويحتـاج الــى وقت
كبيـر الرساء الـدميقراطيـة احلرة
بني العـراقـيني  ،ومع هـذا ارى انه
لــوال يــوم التــاسع مـن نيـســان ملــا
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف الــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق طـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً
للدميقراطية وحرية الرأي .
امـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــرور مـحـ ـمـ ـ ـ ــد ئـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــري ــي
(صـحـف ــي) فـق ـ ـ ـ ــد أك ـ ـ ـ ــد ان ي ـ ـ ـ ــوم

التــاسع مـن نيـســان لم يـكن يـومـا
لـتغـيـيــر الـنـظــام الــدكـتــاتــوري يف
الع ـ ــراق وح ـ ـس ــب بل ك ـ ــان ي ـ ــوم ـ ــا
للـتغـييــر الــسيــاسي واالجـتمــاعي
والسـايكلوجـي للعراق والعـراقيني
 ،فـعلـ ـ ــى مـ ـ ــدى  35عـ ـ ــام ـ ـ ـاً عـ ـ ــاش
اجملـتـمـع العـ ــراقـي يف حـ ــالـ ــة مـن
الع ـبـ ـ ــوديـ ـ ــة والـ ـ ــرضـ ـ ــوخ لـلقـ ـ ــوى
احل ــاكـم ــة يف الع ــراق مم ــا س ــاع ــد
عل ـ ــى انحـ ــدار اجملـتـمـع العـ ــراقـي
بجـوانبه الـسيـاسيـة واالقـتصـاديـة
والعلـمـي ــة نح ــو اله ــاوي ــة وضـي ــاع
طـاقــاته يف جـميع جـوانـب احليـاة
لـذلك فأن يوم التاسع من نيسان
من االيــام املقـدســة التـي يجب ان
يقدسها كل عراقي ويعتز بها.
لـؤي احمـد (كــاسب) فيقـول :علـى
الـرغم من الـظروف الـصعبـة التي
مـر وميــر بهــا العــراق اليــوم يبقـى
يوم التاسـع من نيسان يـوم حترير
كـل الـع ـ ـ ـ ــراقـ ـي ــني م ــن الـ ـنـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــام
الـصدامـي املباد هـذا النظـام الذي
لــم ي ـ ــراع شعــبه ولــم يخ ـ ــدم ه ـ ــذا
الشعـب يوما بل عـلى العكس وجه
كل كـ ــرهه وحق ــده عل ــى الــشعـب.

مــتـــــرقــبــــــون...

استياء كبري يف الشارع املوصيل من الترصحيات غري املسؤولة للرئيس املرصي
املوصل  /باسل طاقة

اثـارت الـتصـريحـات غيــر املسـؤولـة
الـتــي اطلـقه ــا ال ــرئـيــس امل ـص ــري
ح ـسـنـي مـب ــارك مـن عل ــى ش ــاش ــة
احـدى الـقنــوات الفـضــائيـة والـتي
جتـن ــى فـيه ــا ب ـشـكل كـبـي ــر وغـي ــر
مقـبـ ــول عل ــى ال ــشعـب الع ــراقـي .
اس ـت ـيـ ـ ــاء واس ـت ـنـك ـ ـ ــار ًا واسعــني يف
ال ـشــارع امل ــوصلـي الــذي رأى فـيهــا
انــتق ـ ــاص ـ ــا فـ ـ ــاضح ـ ــا ل ـ ــوط ـن ـي ـ ــة
واخـالص م ـكـ ـ ـ ـ ــون اسـ ـ ـ ـ ــاس ــي م ــن
مكــونــات الــشعـب العــراقـي الــذي

طـاملـا قـدم تـضـحيـات مـجيــدة من
اجل وحدة العراق واستقالله.
املــواطـن صفــوان غــازي يقــول بــان
الـتـصــريحــات االخـيــرة للــرئـيـس
مـبــارك نــزلـت كــالـص ــاعق ــة علــى
الع ـ ــراق ـيــني مبخ ـتـلف اط ـي ـ ــافهــم
ومكــونــاتهـم النهــا كــانـت مج ــانبــة
ومجــافيـة للـواقع وال متـثل وصفـا
دقيقـا ومـوضــوعيــا البنـاء الـشعب
العــراقـي الــذيـن عــرف ــوا علــى مــر
ت ــاريخهـم ب ــال ــوطـنـي ــة واالخالص
والتضحيـة لوطنهـم وامتهم ولعل

مقـ ــابـ ــر الـ ــشه ـ ــداء العـ ــراقـيـني يف
فل ـسـطـني وس ــوري ــا ومـص ــر اكـب ــر
دلـيل عل ــى ذلك ،واضــاف :كـمــا ان
تصريحات مبارك جاءت يف الوقت
غـي ــر املـن ــاسـب مت ــام ــا ،ف ــال ــوضع
العــراقي احلــالي يـشهـد تـعقيـدات
كـثـي ــرة وه ــو اح ــوج مـ ــا يك ــون ال ــى
مـ ــواقف عـقالنـيـ ــة وت ـصـ ــريحـ ــات
مـسـؤولـة تـســاهم يف تعـزيـز وحـدة
الع ــراقـيـني وزي ــادة مت ــاسـكهـم كـي
يتمكنوا من عبور احملنة.
امـا املــواطن فــواز احمـد فـيطــالب

تأسيس املجلس االستشاري لتنسيق السياسات والربامج البيئية

يف استطالع لـ (املدى)

مـواطنـو الـنجف يعـربـون عن اسـتيــائهم
الشديد من ترصحيات مبارك

النجف  /عامر العكايشي

اع ـ ــرب م ـ ــواط ـنـ ـ ــو مح ـ ــاف ـظ ـ ــة
ال ـ ـنـجـف عـ ــن اس ـ ـت ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــائـهـ ــم
الشـديـد لـتصـريحـات الـرئـيس
املـصري محـمد حـسني مـبارك
ح ـ ـ ــول الـ ـ ـش ـيـع ـ ـ ــة واتـه ـ ـ ــامـهــم
ب ــال ــوالء الي ــران وق ــد اعـتـب ــروا
تلك التصـريحات امـا انها تنم
عــن جـهل م ـبـ ـ ــارك بـ ـ ــال ـ ـ ــواقع
العراقي وامـا عن قصـد اشعال
الفتنة الطائفية .
قـ ــال محـمـ ــد رضـ ــا اخلـ ــالـ ــدي
(مـن شيـوخ عـشيـرة اخلـوالـد):
ان شيـعة العراق عـشائر عـربية
اصيلـة ولهـم امتـدادات وجـذور
ال ـ ـ ـ ــى زم ــن م ـ ـ ـ ــا قـ ـبـل االسـالم
واغل ــبهــم نـ ـ ــزحـ ـ ــوا مــن جنـ ـ ــد
واحلــجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز والـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن وان
تـصــريحــات مبــارك مــا هي اال
فتـنة يحاول اشعالها بني ابناء
ال ـ ــشع ــب الع ـ ــراقــي  .فــكل مــن
يتهم الـشيعـة يف العـراق كـامنـا
يـتهم الـسنــة والعكـس صـحيح
ايضا .
ف ـي ـم ـ ــا اك ـ ــد ص ـ ــاحــب ش ـ ــاك ـ ــر
العكــايـشـي " شيـخ عم ــوم البــو
عكـاش " ان عشـيرة العكـاشيني
احدى عشائـر احملامدة الدليم
والتي تعـود باصلهـا الى قبـيلة

زب ـي ـ ـ ــد الـق ـب ـيـل ـ ـ ــة الـع ـ ـ ــرب ـي ـ ـ ــة
القـحطــانيـة ونحـن منهــا ومن
شيـعة العراق فهـل لنا جذور او
ارتبـاط مع ايـران من قـريب او
بـع ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــد ؟وان ـ ـ ـ ـ ــا اع ـ ـتـق ـ ـ ـ ـ ــد ان
ت ـصـ ــريح ــات مـب ــارك االخـي ــرة
حـول الشـيعة يف العـراق اما ان
تـعـ ـب ـ ـ ــر ع ــن جـهـلـه ب ـ ـ ــال ـ ـ ــواقـع
الع ــراقـي وام ــا انه ــا مقـص ــودة
وق ـ ــد ج ـ ــاءت م ـت ـن ـ ــاغ ـمـ ـ ــة مع
تصـريحـات الـسفيـر االمــريكي
الـ ـت ــي تـ ـ ـ ـ ــذك ــي نـ ـ ـ ـ ــار احلـ ـ ـ ـ ــرب
الطائفية.
ام ــا حـي ــدر جـمــيل الع ــاب ــدي "
طـالب علوم دينيـة " فقد قال :
مـت ــى ك ــان الي ــران فــضل عل ــى
شـيع ــة العــراق حـتــى يـتهـمهـم
ال ــرئـيــس املـص ــري ب ــالـتـبعـي ــة
الي ـ ــران ؟ فـعلـ ـ ــى العـكـ ــس مــن
ذلــك ان شـ ـيـعـ ـ ـ ــة الـعـ ـ ـ ــراق ه ــم
اصحـ ــاب الف ـضـل علـ ــى ايـ ــران
حـتـ ــى ان الـكـثـيـ ــر مــن علـمـ ــاء
ايــران حــصل ــوا عل ــى عل ــومهـم
وتـتلمـذوا يف حــوزة النجف وال
صحـة لقـول مبـارك من تبعـية
ووالء الشيعة اليران .
فـيمـا اكـد كــرمي عبــود عبـاس "
مـثـقف وضـ ــابــط شـ ــرطـ ــة " ان
ع ــروب ــة شـيع ــة الع ــراق ث ــابـت ــة

ت ــاريخـي ــا وكـ ــذلك ف ــان كل م ــا
قاموا به على مر التاريخ اثبت
عـروبـتهم وعــراقيتـهم ووالءهم
للعـراق واالمــة العــربيــة  .فهم
اول مــن ث ـ ــار ب ـ ــوجه االحــتالل
البــريطــاني يف ثـورة العـشــرين
املعـروفـة  .وكـذلك فـان غـالبيـة
اجليـش العراقـي منذ تـأسيسه
والـ ــى االن مـن الـ ـشــيعـ ــة وقـ ــد
دافـعـ ـ ـ ــوا ع ــن شـ ـ ـ ــرف الـعـ ـ ـ ــراق
واالم ـ ـ ــة العـ ـ ــرب ـيـ ـ ــة يف ج ـم ــيع
املعــارك الـتي خــاضهــا وشــارك
فيها العراق .
امـا فــرات الكـريـطي " صــاحب
صـالـون حالقـة " فقـد قـال  :ال
اعـرف على مـاذا استنـد مبارك
بـالصاقه تهمة التبعية والوالء
من قبل شيعة العراق اليران ؟
هل عــاش مـب ــارك يف العــراق ؟
هل ع ــاشـ ــر الع ــراقـيـني ؟ لق ــد
ع ـ ـش ـنـ ـ ــا نحــن وع ـ ــاش آب ـ ــاؤن ـ ــا
واج ــدادنـ ــا علـ ــى ارض الع ــراق
ولـم نعـط والءنــا ال اليــران وال
لغـيـ ــر ايـ ــران وعلـ ــى الـ ــرئـي ــس
امل ـ ـص ـ ـ ــري ان يـق ـ ـ ــدم اع ـت ـ ـ ــذاراً
رسـمي ـاً للـماليـني من الـشـيعــة
الـذين جـرحت كـرامتهـم بتلك
الكلمـات ونحن نعتبـرها اهـانة
وشرخاً يف عراقيتنا وعروبتنا.

الــرئيـس املصــري بتقــدمي اعتـذار
واضـح وصـ ـ ـ ـ ـ ــريـح الـ ـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ـم ـ ـيـع
الع ــراقـيـني عـن تـص ــريح ــاته غـي ــر
الـدبلـومـاسيـة التـي تنـم عن عـدم
ادراك لـطبيعة وحسـاسية الظرف
الـ ــذي ميـ ــر بـه العـ ــراق يف الـ ــوقـت
احلـ ـ ــاضـ ـ ــر والـ ـ ــذي ي ـتـ ــطلــب مــن
اجلـ ـ ـمـ ـ ـيـع ومـ ـ ـنـه ـ ــم عـل ـ ـ ـ ـ ـ ــى وجـه
اخلصـوص اخوانـنا العـرب العمل
علــى ازالــة كـل االسبــاب الـتي قــد
تـ ـ ــؤدي الـ ـ ــى زعـ ـ ــزعـ ـ ــة الـ ـ ــوحـ ـ ــدة
الـ ـ ــوط ـن ـيـ ـ ــة بــني اب ـنـ ـ ــاء الـ ـ ــشعــب

بغداد  /املدى

اعل ـنــت وزارة ال ـب ـي ـئ ـ ــة عــن ت ـ ــاس ـيـ ــس
اجملـلـ ـ ــس االسـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاري لـ ـتـ ـن ـ ـ ـسـ ـيـق
الـسيـاسـات والبــرامج التي تـؤثـر علـى
البيئة.
وق ــال مـص ــدر م ـس ــؤول يف ال ــوزارة :ان
اجمللس يتكـون من وزير البيئـة رئيساً
ووكـيل وزيــر الـبـيـئــة نــائـب ــا للــرئـيــس
ومديـر عام يف وزارة البيئة وممثل عن
وزارات البلـديــات واالشغـال والـصحـة
واالع ـمـ ـ ــار واالسـكـ ـ ــان وال ــتخـ ـط ـي ــط
والت ــربيــة والـتعـليـم العــالـي والبـحث
الـعل ـمــي والـ ـ ــداخل ـي ـ ــة واخل ـ ــارج ـي ـ ــة

كربالء  /املدى

اعـتـب ــر م ــواطـن ــو ك ـ ــربالء تــص ـ ــريحـ ــات
الــرئيــس املصـري حـسنـي مبـارك تـدخال
سـافـرا يف الشـؤون العـراقيـة مثلمـا عـدوه
إهــانــة ت ــوجه لـكل املــواطـنـني العــراقـيـني
الـوطنيني الـذين ال يفـرطون بـأرضهم أو
وطنهـم وأكدوا يف أحـاديث لهـم لـ (املدى)
إن ال ــوطـن لـي ــس كلـم ــات يـطـلقه ــا ه ــذا
الــرئيــس أو ذاك لكـي تعـلن الــوطـنيــة بل
هــي روح ال ميـكــن رؤيــته ـ ــا إال مــن خالل
العـمل.وأشـاروا إلـى إن الــرئيـس املـصـري
قـد اخطـأ حني اعتبـر الشـيعة العـراقيني
مـوالني إليـران اكثـر من والئهم لـوطنهم
وك ـ ـ ــان يـف ــت ـ ـ ــرض بـه أال ي ــن ـ ـطـق بـغ ــي ـ ـ ــر
احلقــيق ـ ــة ال ـتــي تق ـ ــول إن ال ـ ـشــيع ـ ــة يف
الع ــراق هـم أول مـن أس ــس ــوا احلـ ــركـ ــات
الـقوميـة يف العراق وانـهم من طالئع من
دافعـوا عـن األراضي املـصـريـة والـسـوريـة
وفل ـس ـطـني ،وقـب ــور جـنـني ش ــاهـ ــد عل ــى
ذلك.
وق ــال عـب ــد ال ــرزاق الــسع ــدي إن ح ـسـنـي

والزراعـة والصـناعـة واملعـادن والعـلوم
والــتكـن ــول ــوجـي ــا والـكه ــرب ــاء وامل ــوارد
املـ ــائـيـ ــة والــنفــط والــتجـ ــارة والـنـقل
وحقــوق االنـســان والهـيئــة الع ــراقيــة
لل ـسـي ـطـ ــرة عل ــى م ـص ــادر الـن ـش ــاط
االشعاعي.
واض ــاف املـص ــدر :ان ق ــرارات اجمللــس
وتوصياته تتخذ باكثرية عدد اصوات
االعـضــاء احلــاضــرين وتــرفع قــرارات
اجمللـ ــس وت ـ ــوص ـيـ ـ ــاته ال ـ ــى مـجلـ ــس
الوزراء للمصادقة عليها.
كـمـ ــا اكـ ــد امل ـص ـ ــدر عل ـ ــى ان اجملل ــس
ميـ ــارس تق ــدمي االسـت ـشـ ــارة الفـنـي ــة

منظمة حقوق االنسان تدعو اىل انشاء
السماوة  /املدى

دعـت مـنـظـم ــة حق ــوق االن ـس ــان يف مح ــافـظ ــة املـثـن ــى
مجـلس احملـافظـة واحملـافـظ وجلنـة االعمـار الـى بنـاء
سجن مركزي جديد يف مدينة السماوة.
وقـال مـســؤول االعالم يف املنـظمـة ان الــسجن احلــالي
فـيه عيـوب كـثيـرة بـسـبب قـدمه وصغـره بـاالضـافـة الـى
انه غير صحـي وغير صالح الن يكون سجناً تتوفر فيه
كافة املواصفات واملقاييس العاملية.
واضــاف ان املنـظمــة دعت جـميع اجلهـات الـرسـميـة يف
احملافظـة الى ايالء هـذا املوضـوع اهميـة كبيـرة .واقناع
القوات متعـددة اجلنسية لـتبني هذا املشـروع االنساني
خـاصـة ان هـذه القـوات مـسـؤولــة عن اجلــانب االمـني.
وقد اقتـرحت املنظمـة ان يشـيد سجن آخـر يف السـاحة
الـتــي تقـع بجـ ــانـب الـ ــسجـن احلـ ــالـي او يف املـن ــطقـ ــة
اجملاورة لنفق السكك الواقع خارج مدينة السماوة.
ويـذكــر ان بنـايـة الـسجـن شيــدت يف ثالثيـنيـات القـرن
املاضي لتكون حينها مقرا للحكومة والشرطة.

اجلــن ـ ــوب الع ـ ــراقــي ال ـ ــذي تعــيـ ــش فــيه
الغالبية الشيعية.
وقــالت املــواطنــة هيفـاء الكـرعـاوي :لقـد
شعـرت بـخيبـة أمـل كبيـرة وأنـا اسـمع من
حـسنـي مبــارك مثل هـذا القــول ..فبـدال
من إطفـاء النار اخـذ يرمي الـزيت عليها
لـت ــزداد اشــتع ــاال وله ــذا كـن ــا نـ ــأمل مـن
ال ــدول الع ــربـي ــة أن تـك ــون اكـث ــر فهـمـ ــا
ل ـ ـ ــواقعــن ـ ــا وم ـ ــا مي ـ ــر بـه العـ ـ ــراق إال إن
الــرئـيــس املـصــري كــان اشــد حــرقــة مـن
الـتـفجـي ــرات اإلره ــابـي ـ ــة علـيـنـ ــا وكـ ــان
مـتـنــاقـضــا وك ــأنه يــريــد مـن خالل هــذا
الـلق ــاء الـتـلف ــازي أن يق ــول ه ــذا الـكالم
فحـسب فـوقـع يف التنـاقـض حني قـال إن
ال ـ ــشع ــب الع ـ ــراق ــي ال يق ـبـل أن يحـك ــمه
أجـنـبـي مهـم ــا ك ــان ه ــذا األجـنـبـي وه ــذا
دل ـيـل عـل ـ ـ ــى وط ـنــي ـ ـ ــة الـع ـ ـ ــراق ـيــني الن
األغلبيـة هم من الشـيعة فهم ال يـريدون
أن يحـكمهـم غيـر العــراقيـني وال يحبـون
ان يتــدخل االجنـبي يف بالدهـم حتـى لـو
كانت إيران.

ب ــامل ـش ــاكل الـبـيـئـي ــة املع ــروض ــة علـيه
والـتـن ـسـيق يف اع ــداد ب ــرامج وطـنـي ــة
للمحــافظـة علـى البـيئـة مبـا يف ذلك
امليــاه االقـليـمي ــة ومتــابع ــة تنـفيــذهــا
وكـ ــذلـك الـتـنـ ـســيق يف اعـ ــداد بـ ــرامج
مـحـلـ ـي ـ ـ ــة خ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة إلن ـ ـ ـش ـ ـ ــاء وادارة
احمل ـم ـي ـ ــات الـ ـط ـب ــيع ـي ـ ــة وم ـتـ ـ ــابع ـ ــة
تنفيـذها وابـداء الرأي يف االتفـاقيات
واملع ـ ــاه ـ ــدات والـعالقـ ـ ــات الع ـ ــرب ـي ـ ــة
واالقلـيميـة الـدوليــة املتعلقــة بشـؤون
الـبـيـئـ ــة والـتـنـ ـســيق بـني نـ ـشـ ــاطـ ــات
اجلهـ ــات املعـنـيـ ــة بحـمـ ــايـ ــة الـبـيـئـ ــة
وتقومي اعمالها.

تدريب  300من رشطة البرصة
حول مكافحة عمليات الشغب

سجن مركزي جديد يف الساموة

الكربالئيون يستنكرون ترصحيا ت الرئيس املرصي
ويعدوهنا تدخ ًال يف شؤون الشعب العراقي
مبــارك لـم يق ــرأ التــاريـخ جيــدا ول ــذلك
نقول له إن الشيعة هم من أكثر الشعوب
والطـوائف يف العالـم الذين ينـتمون بكل
فخ ــر إل ــى وطــنهــم ويحـب ــونـه ويفـ ــدونه
بــالــدم ويـضحــون مـن اجله ..وأضــاف إن
حـسني مبـارك اختار هـذا الوقت بـالذات
ليـرمي كــرته النـاريـة يف العـراق املـشغـول
بـت ــشكـيـل حك ــوم ــة وح ــدة وطـنـي ــة عل ــى
اعـتـب ــار إن ال ـشــيع ــة ميــثل ــون األغلـبـي ــة
الكـبـيــرة يف العــراق وهــذا بـكل تــأكـيــد ال
يعجبه وهـو بـذلك يـنطلق مـن اعتبـارات
طـائفية ومـذهبيـة وإال كيف جترأ لـسانه
لـيق ــذف به اته ــام ــا عل ــى ال ـشـيع ــة وه ــو
ال ـ ــذي يع ــرف إن جـمــيع احل ــروب الـتـي
خـاضهــا اجليـش العــراقي فــوق األراضي
العربية كان اغلبهم من الشيعة وهم أول
مــن يــت ــط ـ ــوع ـ ــون لل ـ ــدفـ ـ ــاع عــن األرض
العــربيـة ألنـهم يـشعـرون بـأن انـتمــاءهم
لـهذه األرض وليس لسـواها وهناك دليل
آخ ــر ه ــو إن جـمـيع األح ــزاب والـتـي ــارات
القــوميـة كــانت قـاعــدتهـا وتــأسيـسهـا يف

العراقي.
املــواطن احمــد السـالم يقـول بـانه
تف ـ ــاج ـ ــأ ب ـتـ ـصـ ـ ــريح ـ ــات م ـب ـ ــارك
واضاف :نـقول لـلرئـيس مـبارك ان
ج ـم ـيـع العـ ـ ــراقــني هــم وط ـن ـيـ ـ ــون
ومخلـصون لـبلدهـم ويسعـون الى
اســتقـالله ولـعل مـ ــا حـ ــدث خالل
الـت ـ ــاريخ احلـ ــديـث يـثـبــت صحـ ــة
ذلـك ،فـ ـ ــالـ ـ ـشـ ـ ــرارة االولـ ـ ــى ال ـتــي
ان ـ ـ ـطـلـقـ ــت مـ ــن خـاللـهـ ـ ـ ـ ــا ثـ ـ ـ ـ ــورة
الـع ـ ـ ـشـ ـ ـ ــري ــن ضـ ـ ـ ــد االسـ ـتـعـ ـمـ ـ ـ ــار
الـب ـ ــري ـط ـ ــانـي ك ـ ــانـت مـن جـن ـ ــوب

العراق اخلالد.
اما املـواطن عبـداهلل حسـني فقال:
عـلى العراقيني عـدم االلتفات ملثل
تلك الـتصـريحـات واالقـاويـل التي
حتـ ـ ـ ــاول الـ ـنـ ـيـل م ــن متـ ـ ـ ــاس ـكـه ــم
ووحـ ـ ــدتهــم وان ي ـث ـب ـت ـ ــوا لـلع ـ ــالــم
ومنهـم مبـارك بـانـهم شعـب محب
لــوطـنه ومـسـتعــد لـلتـضـحي ــة من
اجل اسـتقـالله ووح ــدتـه وتقـ ــدمه
وعبـوره احملنـة احلـاليـة بــرغم كل
مخـطـطــات االعــداء واملـتــربـصـني
بوحدتنا الوطنية.

البصرة  /املدى
ب ــدأت يف ا ك ــاد ميـي ــة
ا لـتــدر يـب ا مل ـشـتــرك
ا لــواق عــة يف قــا عــدة
ـال ـ ـ ـ ـشـع ـ ـيـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ــة دورة
تـدريبية ضمت 300
ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا مـ ـ ـ ــن
ـع ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ
ا لـشـر طــة ال عــراق يـة
يف البصرة.
ذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ذلـ ـ ـ ـ ــك
ـ
الناط قـة االعالمية
لـل ــق ـ ـ ــوات م ـتـعـ ـ ـ ــددة
اجلن سـية وا ضـافت:
ـرن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مــج
ان ا ل ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ا ل ـت ـ ــدر ي ـبــي يـ ـشــمل

ش ـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ـ ــة
ـت ـ ـ ـ ــدر ي ــب ـ
ـص ـ ـ ـ ـ ــرة عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى
ا ل ـ ـبـ ـ ـ ـ
تـأهي لـهم وته يـئتهم
لكي يـصبحوا قوات
خ ـ ــا صـ ـ ــة ل ل ـتـ ـ ــدخل
ا لـس ــريع وم كــاف حــة
عمليات الشغب.
واوض ـ ـ ـ ــحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ان
ـ
ـال ـ ـ ــدورة ت ـ ـ ـسـ ـت ــمـ ـ ـ ــر
ا سـ ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وان
ـش ـ ـ ـ ــر ف ــني عـلـ ـ ـ ـ ــى
ـامل ـ ـ ـ ـ
ا ل ــدورة ا لـت ــدر يـبـي ــة
م ــن ا جلـ ـن ـ ـ ـسـ ـيـ ـت ــني
اال سـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا لـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
واالي ـ ـ ـ ــر ل ـ ــن ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــة.
ـ

اقبال متزايد عىل رشاء
االجهزة الكهربائية
بغداد  /اسراء العزي

بعـ ــد ارتف ــاع دخـل العـ ــائلـ ــة الع ــراقـي ــة وحت ـسّـن
امل ـ ـس ـت ـ ـ ــوى املع ـي ـ ـشــي وزيـ ـ ــادة رواتــب امل ـ ـ ــوظفــني
انعكـست خاللهـا علـى شـرائح اجـتمـاعيـة كـثيـرة
ممـا انعـشت حـركـة الشـراء وبـات مبقـدور الـكثيـر
مــن العـ ــوائل ش ــراء احـتـي ــاجـ ــات مهـمـ ــة للـبـيـت
رافقتهـا عـمليـات بنـاء وتـرمـيم الـبيـوت تعــويضـا
عن ايـام احلصار الظـاملة .لذلـك شهدت االسواق
احمللـيـ ــة اقـبـ ــاال مـتـ ــزاي ـ ــدا علـ ــى شـ ــراء الـ ـسـلع
الكهربائـية واملوبليـات وذلك لسد نـواقص فعلية
للعــائلــة الع ــراقيــة .وعـن رغبــة الـشــراء (املــدى)
اسـتــطلعـت آراء ش ــرائح اجـتـم ــاعـي ــة ح ــول ه ــذا
املوضوع.
وقالت آالء عبد احلسني :ان احلاجة الى الشراء
مـسألة خلقتهـا حالة احلـرمان الذي عـانى منها
املواطن يف السابق قبل فتح االستيراد واكدت ان
الـســوق االن مـفتــوحــة وملـيئــة ب ــالبـضــائع ممــا
يعــزي اقـتـنــاء اشـيــاء جــديــدة وتــرى ان االقــدام
علــى الـتغـيـيــر حــال ــة ايجــابـيــة ش ــرط ان تكــون
هناك رقابة على املناشئ التجارية.
امل ــواطـن احـم ــد ف ــائ ــز يق ــول :ان اقـتـن ــاء ال ــسلع
الـكه ــرب ــائـي ــة ام ــر تـتــطلـبه احلـيـ ــاة وذلك ل ـس ــد
حاجـة الكثير مـن العوائل العراقيـة وتعويض ما
فاتها يف السابق.
واضـاف :ان اقـتنـاء هـذه الـسلع يــدخل يف اشبـاع
رغـبـ ــات الـكـثـيـ ــر مــن العـ ــوائل واالفـ ــراد نـتــيجـ ــة
احلرمان الذي عاناه الناس.
وق ــال امل ــدرس ث ــام ــر ح ـسـن :لق ــد فق ــدت اثـن ــاء
احلـص ــار سلعـ ـاً كهــربــائـيــة ثـمـيـنــة حتـت ضغـط
احلــاجــة فــاضـطــرت إلــى بـيع الـتلفــزيــون امللــون
الــوحيـد وبــدلته بـتلفـزيـون عـادي اسـود وابـيض
حجم صغير.
واض ــاف ان ام ــا املك ــواة فق ــد اكل علـيه ــا ال ــده ــر
وشرب بعـد ان اقتنـيتها اواخـر الثمـانينيـات لكن
الـي ــوم اشـت ــريـت واح ــدة ج ــدي ــدة ب ـسـبـب حت ـسـن
رات ـبــي .واص ــبح بـ ـ ــامـكـ ـ ــانــي ان اخ ـتـ ـ ــار االفـ ــضل
خ ـص ــوصـ ــا بع ــد حت ـسـني ال ــرواتـب الن عـ ــائلـتـي
الصابرة تستحق هذا التغيير.
وقــال سعــد تــاجــر يف ســوق الـشــورج ــة :ان اقبــال
النـاس على البضـائع وخاصة الـسلع الكهربـائية
كـبـي ــر قـي ــاسـ ـاً ب ــال ـسـن ــوات ال ـس ــابق ــة حـيـث ك ــان
املـواطن يـأتي الـى السـوق ومتأله احلـسرة بـسبب
عـدم قـدرته علـى شـراء سلعـة مـعينــة .ولكن االن
نـ ــرى اقـبـ ــاالً كـبـيـ ــراً يف حـ ــركـ ــة سـ ــوق الـب ـضـ ــائع
وخـاصـة الـسـلع الكهـربــائيـة بـسـبب حتـسن دخل
الفرد وزيادة الرواتب بالنسبة للموظفني.
وق ــال علـي م ــوظف يف احــدى دوائــر الــدولــة :يف
الـسابق لم استطع شـراء مبردة هواء .ولكن االن
وبع ــد ان حتـ ـسـن راتـبـي ال ــشه ــري ب ــدأت اقـتـنـي
ال ــسلع وخ ــاص ــة الـكه ــرب ــائـي ــة ب ـشـكل ت ــدريجـي.
تعـويضا عن فترة احلرمـان التي كنت اعيشها يف
السابق.

ورشة عمل لوزارة حقوق االنسان عن التعايش السلمي ملكونات الشعب العراقي
بغداد  /حنان التميمي
اق ـ ــامــت وزارة حق ـ ــوق االن ـ ـس ـ ــان
ورشـته ــا الـثق ــافـي ــة حتـت شع ــار
"نح ــو تع ــاي ــش سلـمــي ملك ــون ــات
اجملتمع العراقي".
وذلك علـى قاعـة نقـابة االطـباء
أم ــس االربعـ ــاء والقـت ال ـسـي ــدة
نـ ــرمـني عـثـمـ ــان وزي ـ ــرة حقـ ــوق
االنسان وكالة كلمة جاء فيها.
جنـتمـع اليــوم وشعـبنــا العــراقي
مي ــر ب ــوقـت مـن اصعـب االوق ــات
وكثرها حرجا اذ اننا نعلن اليوم
لـلـع ـ ـ ــالــم اج ـمـع ب ـ ـ ــان الـ ـ ـشـعــب
الع ـ ــراقــي هـ ـ ــو شعــب واح ـ ــد وان
التنوع فيه هو مصدر قوة له.
وت ـ ــابعـت :ان ه ـ ــدفـن ـ ــا مـن ه ـ ــذا
االجـتـمـ ــاع هـ ــو االسـتـمـ ــاع الـ ــى
ارائكم وافـكاركم يف سبيل افشال
مخـطط متـزيق العـراق وافشـال
مخـطـط احل ــرب االهلـيــة الـتـي
يق ــرع اجـ ــراسه ــا الـتـكفـي ــري ــون

والـصدامـيون ومـن يدعـمهم من
غيــر العــراقيـني كمـا اكــدت علـى
االسـتـم ـ ــاع ال ـ ــى وجه ـ ــات ن ـظ ـ ــر
احلـ ـضـ ـ ــور يف ك ــيف ـي ـ ـ ــة الع ـيـ ــش
بسالم يف وطننا الواحد.
وبعـ ــد ذلك ق ــال ال ــدكـتـ ــور علـي
ال ـ ــزب ـي ـ ــدي م ـ ــدي ـ ــر ع ـ ــام دائ ـ ــرة
ال ــدراس ــات والـبح ــوث يف ال ــوزارة
"ان اسم العراق جـاء من تشابك
ع ـ ـ ـ ــروق ـ ـ ـ ــاتـه ويـج ــب ان ت ـك ـ ـ ـ ــون
م ـس ــاهـمــتكـم فع ــال ــة يف اجن ــاح
الـصــوت الع ــراقي واالبـتع ــاد عن
سفك الدماء.
امـا الدكتور محمود الصميدعي
ممـثل ال ــوقف ال ـسـنـي فقــد دعــا
الى التعـايش الـسلمي بـني ابناء
الـ ـ ـ ــوط ــن بـغـ ــض الـ ـن ـ ـظـ ـ ـ ــر ع ــن
ديـانــاتهم وقــوميــاتهم .وذكــر انه
ال فــرق بني عــربـي او اعجـمي او
اسـود عن ابـيض وقـال :ان الـذي
يقـدم الـى هــذا البلــد خيـرا هـو

ال ــذي يــتف ـضـل عل ــى غـي ــره وان
الـذي يـريـد ان يـقتل اهـل البلـد
لـي ــس له مـكـ ــان بـيـنـنـ ــا وان مـن
ي ـقـ ـ ـ ـتــل الي ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف االســالم او
حقــيق ـ ــة االسـالم ونحــن ال ـي ـ ــوم
بح ــاج ــة الـ ــى ان نعـ ــرف معـن ــى
االسـالم كي ال نخـطئ مبفـاهـيم
االسالم ودعا الـى التكاتـف فيما
ب ـي ـن ـن ـ ـ ــا ح ـت ـ ـ ــى مـع االط ـي ـ ـ ــاف
والديـانات االخـرى واضاف مـنذ
متـى كان العـراق شيعيـا او سنـيا
فهــو مـنــذ االف ال ـسـنـني يـتــزوج
بعــضهــم بع ـضـ ــا يحــب بعــضهـم
بعضا عاشوا جيرانا بيننا.
وقـال الدكـتور صالح عبـد الرزاق
ممــثل الـ ــوقف الـ ـشــيعـي :اشـكـ ــر
وزارة حقـوق االنـسـان علـى عقـد
ه ـ ــذه ال ـن ـ ــدوة يف ظل ال ـظ ـ ــروف
ال ــذي يعـيــشه ــا الع ــراق واب ــارك
والدة سـيــدنــا محـمــد صلــى اهلل
عليه وسلم واله واصحابه وسلم

واعـ ـ ـ ــزي شـهـ ـ ـ ــداء ح ـ ـ ـسـ ـيـ ـنـ ـيـ ـ ـ ــة
املصطفى وجامع براثا.
وذكـ ــر ان االسالم ه ــو اول ن ـظ ــام
سياسي وديني.
كمـا ذكر عـبد اهلل النـوفلي ممثل
عــن ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــان ـ ـ ــات املـ ـ ـس ـيـح ـي ـ ـ ــة
والـصــابئــة واليـزيــديه اننــا كلنـا
نـك ـ ـ ــون الـ ـ ـشـعــب الـع ـ ـ ــراقــي وان
االديـ ــان جـمـيـعهـ ــا تـتـ ــوحـ ــد يف
احملبة والسالم.
وتـسـتمـر الـورشــة ليــومني حـيث
القيـت يف جلسة امـس محاضرة
لل ــدكـت ــور االسـت ــاذ عـم ــاد عـب ــد
ال ـ ــسالم رؤوف ح ـ ــول مـك ـ ــون ـ ــات
اجملـ ـتـ ـمـع الـعـ ـ ـ ــراق ــي م ــن خـالل
نظرة تاريخية.
الــى ذلك سـتتـم اليــوم منـاقـشـة
الع ـ ــدي ـ ــد مــن الــبح ـ ــوث تخــص
حق ـ ــوق االن ـ ـس ـ ــان وال ــتع ـ ــايـ ــش
االزلــي بــني مـك ـ ــون ـ ــات اجمل ـتــمع
العراقي.

