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العدد )652(الثالثاء)25( نيسان 2006

الن اخلطـوة االولـى بــاالخص
يف ميادين التحوالت واملعارك
والبــرامج الــستـــراتيـجيـــة هي
اخلـطــوة الـصعـبـــة والقــاسـيــة
واملـصيـريـة واحلـاسمـة، كـونهـا
اخلطـوة التي متثل فعل الـريادة الذي
ميـسك مبفـاتـيح االطاللـة علـى املـدى
ويــــشـــــرع االبــــــواب علـــــى مـــصـــــاريـعهـــــا
للــتــــــواصل، فـــــان خـــطـــــوة "املـــــدى" يف
تـنــظـيـم اسـبـــوع الـثقـــافــــة العـــراقـيـــة،
وتـــوفـيـــر فـــرصـــة نــــادرة للــتفـــاعـل مع
الثقـافات االخرى، بـكل ما ميثله ذلك
مـن حتـــد حقـيقـي للـظــروف الـصعـبــة
وتعقـيــداتهــا، ميـثل اخلـطــوة الــرائــدة
ـــــــراكـــمـــــــات والـفـعـل االقـــتـحـــــــامـــي لـــت
ــــــات الــتـخـلـف واجلـهـل واالنـغـالق ومــئ
الـعقـــــد االخـــــرى الــتــي متــثـل سجــنـــــا
كـبيـرا حلـريــة الفكـر وحـافــزاً النتـشـار
الفـــوضـــى والـتــشـــدد وتـــسفــيه الـــرأي
االخـــــــر، وتــــــشـجـــيـع الـعـــنـف والـعـــنـف
املقـــابل. ادراكــاً مـن "املــدى" ملـــا يعـنـيه
احلــضــــور احلقـيقـي للـثقـــافـــة احلـــرة
االصـــــــيـــلـــــــــــــــــــــــة
ـــــــشـفـــــــــافـــــــــــة، ال
بــبـــــســــــاطـــتهـــــــــا
املــــتــــمـــــــــازجــــــــــة
ومبـوضـوعـيتهـا
املــتـفجــــــرة مــن
ــــــــــــــاريــخــهــــــــــــــــا ت
الـــــــــــــــــــوطـــــــنـــــــــي
ــــــــســــــــــانـــــي واالن
الــــعــــــــــــــــــــــــــــريــــق،
وبـقــــــــــــدرتـهـــــــــــــــا
ــــــــى الـفــــــــذة عـل
الـــتعــبــيــــــر عــن
الـــم وحـــــــاجـــــــة
ـــــــــــــــســـــــــــــــــــــان االن
وقــــــضــــــــــــايـــــــــــــاه
اليـــوميـــة، ومن
ثــم االطــــــاحــــــة
بــــتــــــطـلـعــــــــــاتـــــه
وتــــعــــــــــــمــــــــــــيـــــــق
عــــالقــــــــــــــــــــــــــــاتــــه
االجــتــمـــــاعــيـــــة
احلمـيمـة، ممـا
يـؤهلهــا لتكـون
املــــعــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــرة
احلقـيقـيــة عـن
تـــاريخ الــشعــب وإرادته معـــا، وبـكل مـــا
يعنـيه ذلك كـله، من تـراجـع املضـادات
االخرى التـي تشكل النقيـض للمحبة
والـــتفــــــاعل والــتــــســــــامح واالنــــــدمــــــاج
ـــــــة ـــــــوطـــنـــي والـقـــيـــم االجـــتـــمـــــــاعـــي ال
واالنسـانيـة الـرفيعــة التي كـانت دومـا
عـبــــر كـل احلقـب الـتـــــاريخـيــــة تـــشـكل
عـنــــوان العــــراقـيـني وهــــويــتهـم ومـثــــار
انـتمــائهـم واعتــزازهـم معــا، فقــد كــان
ملـؤسـسـة "املـدى"، شـرف هــذا االنحيـاز
الـكــبــيــــــر الــــــى الـــثقــــــافــــــة واملــثـقفــني
واملفكــرين واالدبــاء والفنـانـني من كل
ــــــوا مــن ــــــذيــن جـعـل حــــــدب وصــــــوب ال
كــردسـتــان مـنــطلقـــا للخـطــوة االولــى
الـرائدة على الطـريق الصعب الطويل

الذي ندرك جميعا تعقيداتها.
واذ أشّـر الــواقع العــراقي اتـسـاع مـدى
اخطر التحديات االجتماعية الراهنة
ـــــــذي اســـتـهـــــــدف ـــــــالـعـــنـف ال ممـــثـال ب
الـــثـقــــــــافــــــــة والـفــكــــــــر والـفـــن واالدب
والعالقــات االجـتـمــاعـيــة وادى اتــســاع
حجـم العـنف وامـتـــداداته الــى ازدهــار
االنحـــراف واجلـــرميـــة املـنــظـمـــة ممـــا
شـكل حــالــة مـن الـقلق املــشــروع حــول
حتجــيـــم الفـكــــــر وحــــــريــــــة الـــتعــبــيــــــر
وتــــــواصـل الفــنــــــون وازدهــــــارهــــــا فــــــان
االميـان احلقيقي بـان النقيـض لذلك
متــــامــــا، يـكـمـن يف فـتـح كل املـــســــارات
واالبواب واملـديات امـام شالل الثقـافة
لـيـنهـمـــر هـنـــا وهـنـــاك، لـيـــورق الـفكـــر
والفـن واالدب، وليـزهـر االبـداع، وعـداً
بـــواقع اجـتـمــاعـي مــزدهـــر يقـــوم علــى
احملـبــــة والـتـــســــامح واحـتــــرام اآلخــــر،
وحترمي العـنف واالنغالق، والتهـميش
ومـصـــادرة الـــرأي االخـــر، فـــان انـبـثـــاق
اسبـوع )املدى( الثقايف يف اربيل، ميثل
مـبــــادرة الــثقــــافــــة لالمـــســــاك بــــزمــــام
االمـــور والـتـصـــدي للعـنف واجلـــرميـــة
واالنحراف من اجل مجتمع آمن قادر
علـى التعبيـر عن ذاته وجديـر بتمثيل
املـــــواطـنـني ونـقل وجتـــسـيـــــد معـــــانـــــاة
الفقــراء والـبــسـطــاء، واقــامــة جــســور

التفاعل واحملبة بني اجلميع.
فحيث يشرق النور... يغيب الظالم

وحيث ينبلج الصباح... يرحل الليل
وحـيـث تــســود احملـبــة... يــولـي احلقــد

هاربا
وحيث حتضـر املعرفـة... ينهزم اجلهل
حــــــامـال عـقــــــده مـعـه وحـــيـــث تـــــســــــود
الــثـقــــــافــــــة يـحــــــزم الـعــنـف حـقــــــائــبـه

ويرحل.
وها هي الثقافة العـراقية حتضر على
ـــــــان.. وتـفـــتـح ـــــــال كـــــــردســـت قـــمـــم جـــب
حقـــــائــبهـــــا املـألى بفـــــراشـــــات احملــبـــــة
ــــــــان ــــــســــــــامـح والـــتـالحـــم واحلـــن والـــت
والـشفــافيـة واملــودة احلمـيمـة، ايـذانـا
بـاشراقة عصـر جديد.. وعهـد جديد..
وواقع جـديـد.. ومـا علـى العنف اال ان
يـلـــمـلـــم عـقـــــــده ومـــــــآســـيـه.. ويـحـــــــزم

حقائبه.. ويرحل.
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حضور الثقافة
ورحيل العنف

يوم عراقي

فقد كان
ملؤسسة

"املدى"، شرف
هذا االنحياز الكبير

الى الثقافة
واملثقفني
واملفكرين

واالدباء
والفنانني من كل

حدب وصوب
الذين جعلوا من

كردستان منطلقا
للخطوة االولى

الرائدة على
الطريق الصعب

الطويل الذي
ندرك جميعا
تعقيداتها.

مال اهلل فرج

بغداد /املدى
نفـــذت شـــركـــة الـصـمـــود للـصـنـــاعـــات
الفوالذيـة التابعـة الى وزارة الصـناعة
واملعادن العـديد من املشـاريع ملصلحة
القـطـاعــات العـامـة واخلـاصــة ومنهـا

قطاعا النفط والكهرباء.
وقال مـصدر مـسؤول يف الـشركـة: انها
قـامت بـتجهيـز كهـربـاء الكـرخ بـأعـداد
من االعمـدة الكهـربائـية املـشبـكة ذات
ارتفـــــاع )9-11( مــتـــــرا اضـــــافـــــة الـــــى

الصناعة جتّهز الكهرباء باألعمدة الكهربائية
السمنت.

وذكـــر ان للــشــركــة عــدة مــشـــاريع مـن
املــؤمل اجنـازهـا قــريبـا مـنهـا مـشـروع
الــــدرفلـــة ومــشـــروع الــصـب املــسـتـمـــر
ومـشــروع الـطــرق الــدوار اضــافــة الــى
مــــشـــــروع االوكــــسجــني، الــتــي تــــسهــم
بــــــشــكـل كـــبـــيــــــــر يف انـــتــــــــاج الـعــــــــروق
واالنــــابـيـب واحملــــاور الفــــوالذيــــة وفق
املــــواصفــــات العـــاملـيـــة املــطلـــوبـــة مبـــا
يخدم القاعدة الصناعية يف العراق.

جتهـيــــز مــــديــــريــــة كهــــربــــاء الــــوســط
بـأعمـدة كهربـائيـة مشبـكة وبـراكيـتات
ذات انــواع )جنل-مـدور( بقـيمــة بلغت

)449( مليون دينار.
واضـاف: ان للشـركة تـعاونـاً كبيـراً مع
اقلـيم كــردستــان لتـجهيـزه بــاالعمـدة
الكهـربــائيــة مبـينـا ان الـشـركــة تقـوم
بتـصـنيـع املثـبتــات اخلــاصــة مبعــامل
السمنت وتـصنيع محاور نقل احلركة
لـلـــمـعـــــــــدات الـــثـقـــيـلـــــــــة يف مـعـــــــــامـل

املوصل / باسل طاقة
ضـمن سلـسلـة نــدواته العلـميــة والفكـريـة . اقـام
مـركـز دراسـات املـوصل نـدوته الـرابعـة والعشـرين
حتــت عــنــــــوان " قــبـــــســــــات مــن تـــــــاريخ املـــــــوصل
احلــضــــاري " بحــضــــور رئـيـــس جــــامعــــة املــــوصل
وعمـداء الكليـات واساتـذة اجلامـعة وجمـهور من
املتــابعني . ويف بـدايــة النـدوة دعـا الــدكتــور) أبي
سعيـد الـديـوه جـي( رئيـس اجلـامعــة يف كلمـة له
الـى تضافر جهود البـاحثني واالكادمييني لعكس
الـصورة احلـضاريـة العريقـة ملديـنة املـوصل التي
قـــدمـت الكـثـيـــر مــن العلـمـــاء واملـفكـــريـن الـــذيـن
ســــــاهــمــــــوا يف اغــنــــــاء احلـــضــــــارتـــني العــــــربــيــــــة

واالسالمية باملآثر واملنجزات اخلالدة.
امـا الـدكتـور ذنــون الطـائي مـديـر مـركـز دراسـات
املـوصل فأشـار الى اهـمية تـسليط االضـواء على
تـاريـخنــا العــربي واالسـالمي  خـصـوصـا يف هـذه
املـرحلة الـتي تتطلـب من اجلميع عكـس الصورة

ندوة عن تأريخ مدينة املوصل احلضاري
االنسانية للحضارة االسالمية

وبعد ذلك استـهلت الندوة اعمالهـا بتقدمي عدد
مـن البحــوث جملمـوعــة من االسـاتــذة والبـاحـثني
مــنهـــا الـتــطـــور الـتــــاريخـي لــتخــطـيــط مـــديـنـــة
املــــوصل خـالل العــصــــور العــــربـيــــة واالسالمـيــــة
للـــــدكــتـــــور احــمـــــد قـــــاســم اجلــمعـــــة  واالســـــواق
واحلـرف يف املـوصل لالستـاذ محمـد نـزار الـدبـاغ
والـــتــــــــركـــيـــب الــــــــداخـلـــي ملــــــــديـــنــــــــة املــــــــوصـل يف
الثـالثيـنيــات مـن القــرن املــاضـي للــدكتــور عــادل
الــبـكـــــــري واملـــــــوصـل وابــن الـفـقــيـه الـهــمـــــــذانــي
للــدكتـورة هـدى يــاسني يــوسف وأسفــار اخللفـاء
واالمـراء الـى مــدينـة املــوصل ومنـطقـة اجلـزيـرة
يف العـصـر الـعبـاسـي للــدكتـور يــوسف جــرجيـس
والــشــورى يف الــدولــة الـــزنكـيــة مـن خالل كـتــاب
البـاهـر البن االثيـر للـدكتـورة مهـا سعيـد حميـد
ومكـائن طحن احلـبوب يف املـوصل للـباحـث ازهر

العبيدي.

بغداد/ املدى
اعلـنت وزارة العمل والشؤون االجتمـاعية عن اعداد
ستـراتـيجيـة الـتنـميـة الـوطـنيـة ودوائـرهــا لالعـوام
2006-2009 فضال عـن اعداد التقرير العراقي حول
الـتـنـمـيــة والــسـيــاســات االجـتـمــاعـيــة يف اجلـــامعــة
العـربية ودراسـة بشـأن مشـاركة وزارة العـمل يف ندوة
منـاقشـة هيكليـة معاهـد التـأهيل املهـني للمعـوقني

يف العراق.
وقال مصدر يف الوزارة: انه جـرى ايضا اعداد تقرير

العمل تعّد سرتاتيجية التنمية الوطنية اخلمسية
عن متغـيرات القـوى العاملـة مع اجلداول اخلـاصة
بذلك وقد مت جـمع االحصائيـات االقتصاديـة كافة
عـن املـــوضـــوع حـيـث طلـبـت وزارة العـمل والــشـــؤون
االجتماعية من وزارة الـتخطيط تسمية مرشحيها
مــن اجلهــــاز املــــركـــــزي لالحــصــــاء وتـكـنــــولــــوجـيــــا
املـعلـــومـــات وممــثلـني آخـــريـن مـن دائـــرة الـتـنـمـيـــة
البـشـريـة لـديهـا لغـرض املـشـاركـة يف االشـراف علـى
الـتـنفـيـــذ العـملـي ملــسح ســـوق العـمل ووضع آلـيــات

العمل الالزمة لذلك.

بغداد/  املدى
أعــــدت وحــــدة الــبحـث والـتــطــــويــــر يف كلـيــــة الــــزراعــــة
بجامعـة بغداد املكـتبة االلكتـرونية الـزراعية االسـاسية
الـتي مت نـصبهـا وتـشـغيلهــا يف كليـة الـزراعـة بــالتعـاون

مع املكتبة املركزية التابعة جلامعة بغداد.
ودعـت الكـليــة االســاتــذة والـطـلبـــة والبــاحـثني يف هــذا
اجملـــال الـــى اسـتخـــدامهـــا مــسـتفـيـــديـن مـن اخلـــدمـــة

املعلوماتية الزراعية.
واملكـتبــة الــزراعيــة االلـكتــرونيــة االســاسيــة عبــارة عن
تــوليفــة من اهـم املنـشـورات واجملالت املـتعلقـة مبجـال
الـزراعة، علـى ان يتم حتـديثهـا بصـورة دورية نهـاية كل
عـــام وفق قـــاعـــدة بـيـــانـــات ) (teealوهـي تـــركـيـبـــة مـن
الـــسجـالت لعـــدد مـن املــصـــادر اخملـتـلفـــة وكـل فهـــارس
اجملالت الــــزراعـيــــة املــــوجــــودة فــيهـــــا وضعـت مـن قــبل
agris,agricola,econlit,biosis,cabiامــــــــــــــــــــــــا

teel.البعض اآلخر فوضع من قبل كادر
ـ

لألساتذة والطلبة والباحثني...

كلية الزراعة توّفر املكتبة
الزراعية األلكرتونية 

واسط /املدى 
أكـــدت جــمعـيـــة الـهالل األحـمـــر
الـعــــــــراقـــيــــــــة - فــــــــرع واســــط أن
احملــــــــــــــافــــــــظــــــــــــــة اســــــتــقــــــبــلــــــت
)1050(عائلـة نزحت من املناطق

الساخنة .
وقــــــــــال مـــــصــــــــــدر مـــــــســــــــــؤول يف
اجلمـعيــة بــاحملــافـظــة لـ)املــدى(
لـقـــــــد أجـــــــرت فـــــــرق املــنــــظــمـــــــة
املـنتـشـــرة يف منــاطق احملــافـظــة
مـــــسحــــــا مــيــــــدانــيــــــا مـــن خالل
مـــطــــــابقـــــة إصـــــدار الــبـــطـــــاقـــــة

ـ ـ

شمول ) 1050 ( عائلة نازحة  بمفردات
البطاقة التموينية يف واسط

بغداد / فيان الربيعي
ــــــرة املـهـجــــــريــن واملـهــــــاجــــــريــن مــن حــــــذرت وزي
االنعكاسات والنتـائج اخلطرة لظاهرة التهجير
القـــســــري لعــــدد مــن العــــوائـل العــــراقـيــــة الـتـي
اعـقبـت تفـجيــر املــرقــدين الـشــريفـني لالمــامني
العـــسـكــــريــني )علــيهـمــــا الـــسالم( واســتعــــرضـت
الــــوزيـــــرة يف كلـمـــــة لهــــا يف مــــؤمتــــر الـتـهجـيــــر
القـــســــري الــــذي نــظـمــته مــــؤســـســــة الــــزهــــراء
االنـسـانيــة والثقـافيـة العـامليـة اجلهـود الكـبيـرة
التي بـذلتهـا وتبـذلهـا الـوزارة يف اغـاثـة العـوائل
املهجـرة وتقدمي املـساعـدات االنسـانيـة اخملتـلفة
لهـــا مبـــا ميكـنهـــا مـن تـــذلـيل مـصـــاعـب احلـيـــاة
الــيـــــومــيـــــة الــتــي تعــيـــــشهــــــا يف ظل اوضــــــاعهـــــا

املأساوية.
كـمـــا اعـــربـت الـــوزيـــرة عــن شكـــرهـــا وتقـــديـــرهـــا
للمرجعيـات الدينية ملا تقـدمه من عون انساني
للعــوائل املهجــرة داعيــة اجلهـات املـسـؤولـة الـى
ايالء هـذه القـضيــة اخلطـرة اهـتمـامــا جمــاعيـا

كبيرا من اجل وضع حد لها.

ـ ـ ـ ـ ـ

مؤسسة الزهراء اإلنسانية تقيم
مؤمترًا حول التهجري القرسي

بغداد / املدى
نفـذت مالكات وحـدة الصحارى
واالراضـي املــزرعــة يف مــديــريــة
بيئـة واسط زيـارة ميـدانيـة الى

مشروع غابة الكرامة.
ذكــــر ذلك مــصـــدر يف مـــديـــريـــة
بيئة واسط واضاف: ان الشركة
العــــامــــة للـبـــسـتـنــــة اجنــــزت يف
موقع الغـابة مشتـال متخصصا

إعادة تأهيل غابة الكرامة يف الكوت
بــالـتعــاون مع مــديــريــة بلــديــة
الكـوت، وكذلـك اجنزت الـوحدة
دراســــة عـن االراضـي الــــرطـبــــة
)الـبــرك( وقـــد واجهـت مالكــات
الـــــوحــــــدة بعـــض الــــصعـــــوبـــــات
بـسبب عـدم تعـاون الـدوائـر ذات
ـــــــــــــدهـــــم ـــــــــــــزوي الــعــالقـــــــــــــة يف ت
بـــاملعلــومــات املــطلــوبــة العــداد

الدراسة.

ـ ـ ـ

النتـاج مـختلف انـواع الـشتالت
الــتــي حتــتـــــاج الـــيهــــــا الغـــــابـــــة
كـالــزيتـون عــالي الــزيت –حـيث
يـتـم الــتجهـيـــز بهـــذه الــشـتالت
ذاتيـا عن طـريق املـشتل لغـرض
اكـمــــال عــملـيــــة اعــــادة تــــأهــيل

الغابة وسد النقص احلالي.
كمــا ان املــديــريــة قــد اسـتمــرت
بحــملــــة الـتـــشجـيــــر الــــواسعــــة

األيــــام الـقلــيلــــة املــــاضـيــــة الـتـي
تضمنت )طباخا ومدفأة نفطية
ومــــواد غــــذائـيــــة جــــافــــة وسـيـت
طعــــــام وبـــطــــــانــيــــــات وخــــــزانــني
أحـدهما للمـاء واألخر للنفط(.
وأكــــــــد املــــصــــــــدر أن اجلـــمـعـــيــــــــة
تـــــــواصـل تـقـــــــدمي خـــــــدمـــــــاتـهـــــــا
بـــــالـــتعــــــاون مع دائـــــرة الـهجـــــرة
واملـهـجـــــــــريـــن واملـــــــســـــــــؤولـــني يف
احملــــــــافــــظــــــــة تــــــــواصـل تـقــــــــدمي

خدماتها للعوائل النازحة

التـموينية وتـاريخ صدورها التي
أكــدت أن )1050( عـــائلــة نــزحـت
إلــــــى مــنــــــاطق احملــــــافـــظــــــة مــن
املناطق التي تشهد توترا أمنيا.
وأشـار املصـدر إلـى أنه مت شمـول
هـذه العـوائل مبفـردات الـبطـاقـة
الـتمـويـنيـة كـاملـة الـتي تـوزعهـا
وزارة الــتجـــــارة علــــى املــــواطـنـني
فـيمـا بـاشــرت اجلمـعيــة بتــوزيع
دفعـــة جـــديـــدة مـن املــســـاعـــدات
الوافدة من املقر العام للجمعية
علـى ) 65 ( عـائلـة نــزحت خالل


