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بغداد/نينا
تـــــــــضـــــــــــــــاربــــــت الــــــنــــــــــــســــــب
واالحــصــــائـيــــات الـتـي تـبـني
عدد العاطلني عن العمل يف
العــــــراق بـــني العــــــديــــــد مــن
املــؤسسـات ذات العالقـة مثل
وزارتـي الـتخـطـيــط والعـمل
والـــــشــــــؤون االجــتــمــــــاعــيــــــة
ومـراكـز البحـوث والـدراسـات
االقـتصاديـة والستـراتيجية.
وواقع احلـــــال يــــشــيـــــر الـــــى
ازديـاد الـبطـالـة بنـسبـة اكثـر
من50% بني الشباب العراقي
ســــواء كــــانــــوا مـن خـــــريجـي
اجلامـعات او العمـال. ويعزو
بــعــــــــض املــــــتــخــــــــصــــــــصــــــني
واملــــــــواطـــنـــني ازديــــــــاد هــــــــذه
الـــنـــــــســـب "الــــــــــى احلــــــــــروب
املـتـتـــالـيـــة الـتـي خـــاضــتهـــا
الــــبـالد والـفــــــــســــــــــاد االداري
املــــــــســــتــــــــشـــــــــــري يف بـعــــــض
املـؤسسـات التـي يعتمـد على
مــــــــــــواردهــــــــــــا يف تــــــــــشـغـــــيـل
الـعــــــــاطـلـــني مـــثـل الـــنـفـــــط
وانقـطـاع الـتيــار الكهـربــائي
الــــــذي ادى الــــــى تـــــــوقف 33
مـنــشـــأة صـنـــاعـيـــة رئـيــسـيـــة
تـابعة للـدولة بـاالضافـة الى
الــــســيـــــاســـــة االقــتـــصـــــاديـــــة

اخلاطئة". 
وقـــال راسـم العـــوادي رئـيــس

ـ

ـ ـ

بغـداد/ احملـافـظـات مــراسلــو ومنـدوبـو
املدى/ وكاالت

اكــدت مـصــادر امـنـيــة امــس االربعــاء مقـتل
ثـمــــانـيــــة عــــراقـيـني بـيــنهـم ضــــابــطــــان يف
الــشـــرطـــة يف هجـمـــات مـنفــصلـــة يف بغـــداد
وبعقــوبــة والـعثــور علـــى 36 جثـــة مجهــولــة
الشخـــاص قـتلـــوا بـــالـــرصـــاص يف مـنــــاطق

متفرقة من بغداد وجنوبها.
وقـال مـصـدر يف وزارة الـداخـليـة طـلب عـدم
الـكـــــشـف عــن اســمـه ان "عـــــشــــــريــن جــثــــــة
مجهـولة الـهويـة عثـر عليهـا مسـاء امس يف
مـنــــاطق مــتفــــرقــــة مــن بغــــداد يف مـنــطقــــة
الشعلـة والصـدر والزعفـرانية وجـسر ديـالى

والرشاد والدورة".
واضاف ان "14 جثـة اخرى مجهـولة الهـوية
عثر عليها صبـاح امس االربعاء بالقرب من
جـــســــر املـثـنــــى شــــرق بغــــداد"، مــــوضحــــا ان
"جـميـع اجلثـث التـي عثــر علـيهــا مــوثــوقــة
االيدي ومعصـوبة االعني والشخـاص قتلوا

باطالق نار يف منطقة الراس".
واشار الـى ان "بعض هذه اجلثث حتمل آثار

تعذيب".
كمـا اكـد الـضـابـط عـلي جـاسـم من شـرطـة
املــسـيـب "العـثـــور علـــى جـثـتــني مجهـــولـتـي
الهـــويـــة مـــوثـــوقـتـي االيــــدي ومعــصـــوبـتـي
االعـــني وحتـــمـالن اثـــــــار تـعـــــــذيـــب وهـــمـــــــا
لـشخـصني قـتال رميـا بـالـرصـاص يف مـركـز

املدينة".
من جهـة اخـرى، اكــد املصـدر ذاته ان "اربعـة
مـن طالب اجلـــامعـــة قـتلـــوا امــس االربعـــاء
علـــى يـــد مـــسلحــني مجهـــولـني يف مـنــطقـــة

الدورة".
ـــــوا واوضح ان "مــــسـلحــني مـجهـــــولــني كـــــان
يقيمون حـاجز تفتيـش وهميا اوقفـوا باصا
صغـيـــرا كـــان يـنقـل طالب )كلـيـــة املـــأمـــون(
االهلـيـــة انـــزلـــوا مــنه اربعـــة طالب وقـــامـــوا

بقتلهم رميا بالرصاص والذوا بالفرار".
مـن جهـــة اخـــرى، قـتل مـــدنـيـــان عـــراقـيـــان
وجـــــرح 15 آخـــــرون يف انـفجـــــار قـــــرب ســـــوق
شعـبيـــة يف منـطقــة الــشعلــة، حـسـبمــا افــاد

مصدر يف الشرطة.
واوضـح ان "االنفجـــار الـــذي وقع لـم تعـــرف
اسبـابه بعد ان كان نـاجتا عن انفجـار سيارة

مفخخة او عبوة ناسفة".
ويف بعقوبـة قتل اثنـان من ضبـاط الشـرطة
واصيـب شرطيـان آخران بجـروح يف حادثني
منفصلني، حسبما افاد مصدر يف الشرطة.
واوضح املـــصـــــدر ان "الـــضـــــابـــط االول قــتل
عـنــدمــا كـــان يحــاول ابـطـــال مفعــول عـبــوة
نـاسفــة يف وسط املـدينـة مع شـرطي اصـيب

بجروح".
واضــاف ان "الـضــابــط الثــانـي قتـل عنــدمــا
هاجـم مسلحـون مجهـولون دوريـة للشـرطة
يف احلــي الــصــنـــــاعــي مـــــا ادى كـــــذلـك الـــــى
احـتــــراق الـــسـيــــارة واصــــابــــة شــــرطـي آخــــر

بجروح".
وعلـى صـعيــد متـصل اعـلن مـصـدر يف وزارة

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

مـــوقع القـصــور الــرئــاسـيــة  الـــذي تقع فـيه
القنصليتان البريطانية واألمريكية لهجوم
بثـالثة صواريخ كـاتيوشـا بعد منـتصف ليلة
امــس االول. ولم يــسفــر الهجــومـــان عن أي

خسائر. 
ـــــة لـلقـــــوات ــــــاطقــــــة اإلعالمــي وقـــــالــت الــن
البــريـطــانيــة صبــاح امـس: إن مقــر القــوات
البــريـطــانيــة يف الـشعـيبــة الــذي يعــد ثــاني
معسـكر للقـوات البريـطانـية يف البـصرة من
حــيـــث العــــــدد والعــــــدة ،" تعـــــرض لـهجـــــوم

بصاروخي كاتيوشا صباح امس." 

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ويف املــــوصل جنــــا نــــائــب محــــافــظ نـيـنــــوى
خـــســــرو كــــوران صـبــــاح امـــس االربعــــاء مـن
محــــاولــــة الغـتـيـــــاله يف مـنـــطقــــة الــــزهــــور
بـاجلــانب االيـســر من مــدينـة املـوصل وقـال
مـصدر يف اعالم محـافظـة نينـوى لـ )املدى(
ان عبـوة نـاسفـة انفجـرت عنـد مـرور مـوكب
كــوران ممــا ادى الــى اصــابــة احــد مــرافقـيه

بجروح وصفت باخلطرة.
ويف الـبــصــــرة تعــــرض معـــسـكــــر الـــشعـيـبــــة
للقـــوات الـبـــريـطـــانـيـــة لهجـــوم بـصـــاروخـي
كاتيـوشا صبـاح امس االربـعاء ، كمـا تعرض

ويف الديـوانيـة تعـرض مقـر القـوات متـعددة
اجلنسيـة الى القـصف بصواريـخ الكاتيـوشا
وقــــذائف )ار بـي جـي 7( يف متــــام الـــســــاعــــة
اخلــامـســة والــربع مـن فجــر امــس من قـبل
مـــسـلحـني مـجهــــولـني ، وقــــد افــــاد مــصــــدر
مــســـؤول يف الــشـــرطـــة لـ )املـــدى( بـــان مقـــر
القوات متعددة اجلنسية تعرض فجر امس
الـى القـصف بصـواريخ الكـاتيـوشـا وقـذائف
الهـــــاون آر بــي جــي 7، ولــم يحـــــدد املـــصـــــدر
اخلـسائر الـتي حلقت مبقر القـوات متعددة

اجلنسية.

الـــدفـــاع امـــس االربعــــاء مقـتـل 15 شخــصـــا
وجـــرح 30 آخـــريـن عـنـــدمـــا فجـــر انـتحـــاري
يـرتـدي حـزامـا نــاسفــا نفـسه يف حـشــد من

املتطوعني يف مدينة الفلوجة.
وقـال املـصـدر الــذي طلب عــدم الكــشف عن
اسـمه ان "انـتحــاريــا يــرتــدي حــزامــا نــاسفــا
فجـــر نفــسه صـبـــاح االربعـــاء يف حــشـــد مـن
املـتطــوعني للـشـرطـة يف إحـدى القـواعـد يف
مــــديـنــــة الـفلــــوجــــة مــــا ادى الــــى مقــتل 15

شخصا وجرح 30 آخرين".
ـــــــــــى هــــم مــــن واوضـح ان "مـعـــــظــــم الـقــــتـل
املتـطـوعـني وبيـنهم عـدد قـليل مـن عنـاصـر

الشرطة".
ويف صالح الـديـن قتل مـسلحـون مجهـولـون

مواطنا مدنيا قرب بلد صباح امس
وقــــال مــصــــدر يف الـــشــــرطــــة:"إن مـــسـلحـني
مجهـــولني كــانــوا يالحقـــون سيـــارة من نــوع
سوبر حديث يستقلها شخصان على طريق
قـضاء بـلد وعـند نـفاد وقـودها قـرب محـطة
تـعبئـة الـوقـود اطلقــوا عليهـا النـار ممـا أدى
إلـى مـقتل ســائقهـا /يـاســر محمـود حـميـد
املــزروعـي/ الـــذي يعـمل يف شــركــة حلـمــايــة
مـعسكر تـدمير األسلحـة العراقـية يف بيجي
فـيـمــا لـم يـصـب مـــرافقه بـــأي طلق نــاري".
واضــاف:"ان قــوات الــشــرطـــة نقلـت القـتـيل
إلـى مستشفـى بلد العـام لتسليـم جثته إلى

ذويه".
ويف االنبار تعـرضت قاعـدة مشتركـة للقوات
االمــريـكيــة والعــراقيــة الــى قـصف بقــذائف
الهـاون يف مـدينـة هيت غـرب الـرمـادي فجـر

امس االربعاء.
وقـــال سكـــان محلـيـــون:"ان معهـــد املعلـمـني
وســـط املـــــديــنـــــة ، الـــــذي تـــتخـــــذه القـــــوات
االمــــريكـيـــة والعـــراقـيـــة مقـــرا لهـــا تعـــرض
لهجـــوم بخـمــس قـــذائف هــاون يف الــســاعــة

السادسة فجرا". 
واضـــــافـــــوا:" انهـم ســمعـــــوا دوي انـفجـــــارات
وشـاهدوا تـصاعـد اعمـدة الدخـان من داخل
املقـر"، مـشيـرين الــى "ان املبنـى تعـرض الـى

اضرار بالغة". 
ولـم يــصــــدر مــــا يــــؤكــــد او يــنفـي ذلـك مـن

القوات املشتركة.
ويف كربالء عـثرت قـيادة الـشرطـة على جـثة
مجهــولـــة الهــويـــة تعــرضـت إلــى الـتعــذيـب
ـــــــاطـق ـــــــة يف احـــــــدى مـــن ـــــــاري واطـالقـــــــات ن
العــمـــــراويـــــة يف احملـــــافــظـــــة، وقـــــال رحــمــن
مــشـــاوي املـتحــــدث االعالمـي بـــاسـم قـيـــادة
الشرطـة ان اجلثة تعود لـشاب يبلغ 17 سنة
وجــدت يف منـطقــة املعقل، واضـاف شـاوي لـ
)املــدى( ان قيـادة الـشـرطـة لـم تتعـرف علـى
اسبـاب القتل، واشـار إلـى ان قيـادة الشـرطـة
عثرت علـى جثة اخرى تـعود إلى طفل يبلغ
مــن العـمـــر 12 عـــامـــاً مـــرمـيـــة يف مـنــطقـــة
املـلحق، وبني ان الـطفل يف الـصف الـسـادس
االبـــتـــــــــدائـــي واوضـح ان الـــــطـفـل ســـبـق ان
خــطف مـن قـبل عـصـــابـــة طـــالـبـت بفـــديـــة

مالية كبيرة.

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

واشنطن / ا ف ب
افـــاد اسـتــطـالع للـــراي اجــــرته مـــؤســســـة
غـــالـــوب حلــســـاب "يـــو اس ايه تـــوداي" ان
شعـبيــة الـــرئيــس االميـــركي جــورج بــوش
تـــواصل الـتـــراجع االمــر الــذي قــد يــؤثــر
سلـبـــا علـــى فـــرص حـــزبه اجلـمهـــوري يف
حتقــيق نـتـــــائج جـيــــدة يف االنــتخــــابــــات
الـتــشـــريعـيـــة املقـــررة يف تــشـــريـن الـثـــانـي

املقبل.
وجـاء يف هذا االستطالع الذي اجري بني
يـــــومــي اجلـــمعـــــة واالحـــــد املـــــاضــيــني ان
شعبـية بـوش وصلت الـى 34 باملـئة مـقابل
36 بـــاملـئـــة مــطلع اذار و43 بـــاملـئـــة مــطلع
الـسنـة احلـاليـة. وشمل االسـتطالع 1011
شخصاً وبلغ هامش اخلطأ ثالثة باملئة.

تراجع يف شعبية بوش
يف احدث استطالع

نيويورك / ا ف ب
كـــشف االمـني العـــام لالمم املـتحـــدة
ـــــــة ـــــــراتـــيـجـــي ـــــــان عـــن اســـت كـــــــويف ان
للـمنظمـة الدوليـة ملكافحـة االرهاب
الـدولي، مشددا على خطر االسلحة
الـبيــولــوجيــة واالسـتخــدام املتــزايــد
ــــــرنــت مــن قــبـل االرهــــــابــيــني لـالنــت

وضرورة احترام حقوق االنسان.
وهـذه االستـراتيجيـة التي جـاءت يف
تقـــريـــر مــن 32 صفحـــة، تــسـتجـيـب
للـمــطـــالـب الـتـي تقــــدم بهـــا رؤســـاء
الــــدول واحلـكــــومــــات اثـنــــاء القـمــــة
العــاملـيــة يف ايلـــول 2005، لكـي تعــزز
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االرهاب.
- الدفاع عن حقوق االنسان.

ويــشيــر الـتقــريــر ايـضــا الــى ضــرورة
ايجــــــاد حلـــــول مــبــتـكـــــرة ملـكــــــافحـــــة

"االرهاب اجلرثومي".
وجــاء يف التقـريــر ايضـا ان "املقـاربـة
ملـكــــــافـحــــــة الــتـجــــــاوزات يف مـجــــــال
الـتكنـولــوجيـا اجلـرثــوميـة الغـراض
ارهــــابـيــــة تـتـمــــاشــــى مع االجــــراءات
الـتي تتخـذ ضد جـرمية املعلـوماتـية
ــــــر مــنـهــــــا يف الـعــمـل يف مـجــــــال اكــث

مراقبة نشر االسلحة النووية".
ـــــــة ـــــــوطـــئ ـــــــى ان الـــت ـــــــان ال واشـــــــار ان
الستـراتيجـية مكـافحة االرهـاب متر
عـبـــر "الـــدفـــاع عـن حقـــوق اجلـمـيع،
ضحايا االرهاب واالشخاص املشتبه
بضلـوعهم باالرهاب او الـذين تأثروا

بنتائج االرهاب".
واكــــد الــتقــــريــــر انه "يـتــــوجــب علــــى
ــــــأكــــــد مــن ان جــمــيـع ــــــدول ان تــت ال
االجراءات املتخـذة ملكافحـة االرهاب
تتطـابق مع واجباتها حـيال القانون
الــــــدولــي وخـــصــــــوصــــــا الــنـــصــــــوص
املـتعلقة بحـقوق االنسـان والالجئني
واحلق االنـساني" مشـيرا الى ان "اي
ــــــرم حقــــــوق اســتــــــراتـــيجــيــــــة ال حتــت
االنــــســــــان تخــــــدم بــــشــكل مــبــــــاشــــــر

مصالح االرهابيني".
وســــوف جتــــري اجلــمعـيـــــة العــــامــــة
لألمم املـتحــدة مـشــاورات يف 11 ايــار

حول التوصيات التي رفعها انان.
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واضـــــاف انـــــان "ان فقـــــدان الــتقـــــدم
بـشـــأن اجمــاع حــول اتفـــاقيـــة ليـس
ــــــــا لـعــــــــدم الـــتـفــــــــاهـــم حــــــــول ســـبـــب

استراتيجية".
ومنــذ قــرابــة تــسعــة اعـــوام، "ينـكب"
الـــدبلـــومـــاسـيـــون يف االمم املـتحـــدة
علـــــى مــــشــــــروع اتفـــــاقــيـــــة شــــــاملـــــة
مـــسـتــــوحــــاة مــن كل الـتـــشـــــريعــــات
القــــــائــمــــــة اصال حــــــول مـكــــــافحــــــة
االرهـــــــــــــاب )حـــــــظـــــــــــــر االســلــحـــــــــــــة
الكـيميـائيـة والبيـولوجـية ومعـاهدة
حــظــــر االنـتـــشــــار الـنــــووي وحــظــــر
التجارب ومتويل االرهاب وغيرها(.
لـكــنهـم يــتعـثــــرون حـتــــى اآلن امــــام
حتـديــد مقبــول من اجلـميع لـكلمـة
ارهــــــــاب وال ســـيـــمــــــــا مـــن قـــبـل دول
الـشـرق االوسـط حيـث يتـم تصـنيف
الــذين يعـتبـرهـم البـعض ارهـابـيني،
ــــــون مـــن اجـل ــــــى انـهـــم "مـقــــــاتـل عـل

احلرية" من قبل البعض االخر.
وتـتـمحـــور اسـتـــراتـيجـيـــة مكـــافحـــة
االرهــــاب الـتـي اعــــدهــــا انــــان حــــول

خمس مسائل هي:
- ثــنــي الـــــشعــب عــن الـلجــــــوء الــــــى

االرهاب.
- حــرمــان االرهــابيـني من الــوســائل
الـــــتـــــي متـــكـــــنــهـــــم مـــــن الــقـــــيــــــــــــــام

باعتداءات.
- تــــشجــيع الـــــدول علــــى عــــدم دعـم

االرهاب.
- تطـوير قـدرة الدول عـلى مكـافحة
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االمم املـتحــدة الـتنـسـيق الــدولي يف
مكافحة االرهاب.

لكن التقـرير يتجنب بعناية حتديد
االرهاب الذي يبقى موضع خالفات
عــمـــيقـــــة بــني الـــــدول االعـــضـــــاء يف

االمم املتحدة.
وقــــــال االمـــني العــــــام وهــــــو يعــــــرض
اخلـطــوط العـريـضـة لـلتقـريـر امـام
الـــدول الـ 191 يف املنــظمــة الـــدوليــة
"من االسـاسـي ايضـا ان تبـرم الـدول
االعـــــضــــــــاء يف اقــــــــرب وقـــت ممــكـــن
"اتفــــاقـيــــة شـــــاملــــة حــــول االرهــــاب

الدولي".

ـ ـ

أنــان يكـشف عـن سرتاتـيجيـة جـديـدة
من اجل تعزيز التنسيق الدولي يف مكافحة االرهاب

نينا / املدى
أعلـــن رافع احــمـــــد صــــــالح مـــــديـــــر
املصـرف العقـاري إن قـيمـة القـرض
الـــذي ميــنح للـمـــوظف الـــذي يـــروم
بـناء دار سـكن يبلغ 12 ملـيون ديـنار

عراقي. 
وقـــــال صــــــالح امـــــس األربعـــــاء: "إن
املـوظف يتـسلم القـرض بعـد إجـراء
قـرعـة يـتم مـن خاللهـا اخـتيـار 130
مــوظفـــا من املـتقـــدمني املــستـــوفني
للـشــروط".  وأضــاف: "إن الـشــروط
الـــواجـب تـــوفـــرهــــا يف املقـتـــرض أن
يكـون موظفـا ولديه طـفالن فأكـثر،
وان ال تقل خدمـته يف دوائر الـدولة

12 مليون دينار قيمة القرض 
العقاري للموظف

كربالء/ املدى
طلب  مجلـس محافـظة كـربالء من رئيـس الوزراء
اإلســراع يف إطالق األمــوال اخلــاصـــة من الــرســوم
املفروضة علـى الوافدين للعـتبات املقدسـة حلاجة
احملــافـظــة إلــى األمــوال من اجـل تنـفيــذ عــدد من
املــشـــاريع اخلــدمـيــة فـيهــا..وقــال غــالـب الــدعـمـي
املـتحـــدث اإلعالمـي بــاسـم مجلــس احملــافـظـــة انه
سبق أن طـلب اإلسراع باملـوافقة على الـرسوم التي
تؤخذ مـن الوافديـن إلى احملافـظة لزيـارة العتبات
املقـدســة فيهــا والبـالغــة 6 دوالرات من كل زائـر إال
انه لم تـتم االستجـابـة لطلـب اجمللس..وأشـار إلـى
انه إذا لم تـقم احلكـومـة اجلـديــدة بتفـعيل القـرار
فـــأن اجمللــس قـــد يـضـطـــر مــسـتقـبالً إلـــى اتخـــاذ

إجراءات مشددة فيما يخص دخول الزوار.

برلني / وكاالت
اعلـن وزيـــر اخلـــارجـيـــة االملـــانـي
فـرانك فـالتـر شتـايـنمـايـر امـس
االول مـن تـــشــيلـي حـيــث يقــــوم
بـزيارة حسـب ما نقلت عنه وزارة
ــــــــــرلــــني، ان ــــــــــة يف ب اخلــــــــــارجــــي
املهنـدسني االملانيـني احملتجزين
يف العـــراق مـنــــذ نهـــايـــة كـــانـــون
ــــــــاضـــي قــــــــد اطـلـق ــــــــانـــي امل الـــث

سراحهما.
ولـم يـكـن بــــاالمـكــــان احلــصــــول
علـى اي تاكيـد يف بغداد الطالق
ســــراحهـمـــا، اكـــان مـن الـــسفـــارة
االملــــــانــيــــــة او مــن الــــــسلـــطــــــات

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

يــــطلــبــــــان املـــــســــــاعـــــــدة الطالق
سراحهما بعد ان مضى 60 يوما

على احتجازهما.
وتنـوعت مطالـب اخلاطفني بني
ــــــــــــاء ـــــــــسـجـــــن اطـالق ســــــــــــراح ال
العــــراقـيــني يف العـــــراق واقفــــال
السفارة االملانية يف بغداد ووقف
اي تـعــــــــــاون مـع الــــــــسـلــــــطــــــــــات

العراقية.
كــمـــــا نـقلــت مـجلـــــة املـــــانــيـــــة ان
اخلــــاطفـني طلـبـــوا فـــديـــة بـ 12
ـــــــــون دوالر الطـالق ســـــــــراح مـلـــي
الـــرهـيـنـتـني مـن دون ان يـتـــأكـــد

اخلبر.

ـ ـ ـ
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العراقية او اجليش االميركي.
وخــــطـف الـــــــرهــيــنــتـــــــان ريــنــيـه
بـراونـليـش )32 عـامـا( وتـومـاس
نيتشكيه )28 عاما( العامالن يف
شـــركـــة ملـنــشـــآت الـطـــاقـــة يف 24
كانـون الثـاني الفـائت فيـما كـانا
يف طريقهما الى مصفاة بيجي.
وقــــال الــــوزيــــر شـتــــايـنـمــــايــــر ان
الــــــــرجـلـــني "يف صـحــــــــة جـــيــــــــدة

نسبيا".
وكـــانـت مجـمـــوعـــة تــطلـق علـــى
نفـسهــا اسم "سـرايـا اجملـاهــدين
قــد" بـثـت يف اواخــر آذار املــاضـي
شـــريـطـــا ظهـــر فــيه املهـنـــدســـان

النجف/ املدى
نظم العشرات من ذوي منتسبي
شـرطـة الـنجف الــذين تعـرضـوا
الى اعتداء يف منطقة الطارمية
ممن ال يـزال مصيـرهم مـجهوالً
حتـى االن نـظمــوا تظـاهـرة امـام
ـمــــــديــــــريــــــة شــــــرطــــــة الـــنـجـف ـ ـ ـ ـ

الغـادرة فليسلمونـا جثثهم حتى
ندفنهم.

فـــيـــمــــــا قــــــال آخــــــر: اذا كــــــانـــت
احلكـــومـــة عـــاجـــزة عـن معـــرفـــة
مصيرهم فليـدعونا نحن نذهب
الـى الطـارميـة كي نعـرف مصـير

ابنائنا.

ـ ـ ـ ـ

وقــــــال احــــــد املــتـــظــــــاهــــــريــن لـ
)املـــدى(: مـضـــى عــشـــرون يـــومـــا
ومصـير ابنـائنا مـا زال مجهوالً،
ونحـن هـنـــا ملعـــرفـــة مـصـيـــرهـم،
فـــاذا كـــانـــوا احـيـــاء فلــيعلـمـــونـــا
ـــــــــوا قـــــــــد مبــكـــــــــانـهـــم وان كـــــــــان
ـــــاء العـــملــيـــــة اســتــــشهـــــدوا اثــن

ـ ـ ـ ـ ـ
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مـطالبني احلكومـة بالكشف عن
مصير ابنائهم .

ورفـع املتـظــاهــرون الفتــات حتث
احلكــومـــة العــراقـيـــة ومحــافـظ
الـنجف ومــديــر الـشــرطــة فـيهــا
علـى العـمل علـى اعــادة ابنــائهم
لهم سواء كانوا احياء أو أمواتا.

أهايل ضحايا رشطة النجف يطالبون بالكشف عن مصري ابنائهم

وأضـــــــافـــت "كـــمـــــــا تـعـــــــرض مـقـــــــر الـقـــــــوات
البـريـطــانيــة يف القـصـور الـرئــاسيــة لهجـوم

بثالثة صواريخ كاتيوشا." 
واوضحـت ان الهجــومـني لـم يــسفــرا عـن أي
أضــــرار وأن الــصــــواريـخ سقــطــت بعـيــــدا عـن

املواقع البريطانية.

ـ ـ ـ ـ ـ

العثور على 36 جثة مجهولة الهوية يف مناطق متفرقة من بغداد

استشهاد 23 مدنياً وإصابة 30 آخر يف أعامل عنف يف مناطق متعددة

بعد ان طلبوا فدية مقدارها 12 مليون دوالر

كربالء تطالب بإطالق الرسوم اطالق رساح الرهينتني االملانيني
عىل زوار العتبات املقدسة

االجنبيـة".مبيـنا:" ان هـذين
الــسـبـبـني اثـمــرا عـن تـــراجع
الـصنــاعــة الــوطـنيــة وازديــاد
الـبــطــــالــــة". واشــــار الــــى:"ان
هـنـــاك جـملـــة مـن االسـبـــاب
ادت الـــــــــى ازديـــــــــاد نـــــــســـبـــــــــة
البـطــالــة الـــى اكثـــر من %50
مــنهـــــا تعـــطل الــصــنـــــاعـــــات
الــرئيـسـة مـثل النـفط الـذي
يقـوم يف الوقـت احلالـي على
مــبــــــدأ تهــــــريــب املــــشـــتقــــــات
الـنفـطـيـــة الـــى اخلـــارج، امـــا
الـعــــــــائــــــــدات فـــتــــــــؤول الــــــــى
املهـــربـني قــطعـــا ولـيــس الـــى
الـــــــدولـــــــة وتـــــــدمــيـــــــر طـــــــرق
املـــــواصالت وفـــشل سـيــــاســــة
االعـمار التي اليـزال البعض
يـطبل لهـا ويـزمـر". واكـد:"ان
الـدول املانـحة مثل الـواليات
املـتحـــدة االمـــريكـيـــة لـم تف
بــالتــزامــاتهــا وذلـك بتــوفيــر
االمــــــوال الــتــي تــتــــطلـــبهــــــا
مـرحلـة االعمـار كذلـك فشل
سـياسـة البـنك الدولـي الذي
مــن جـــملــــــة وظـــــــائفـه وضع
سـيــــاســــة مــــالـيــــة لـتـمـــــويل
الـصنـاعـات وفـشل الـسيـاسـة
االسـتـثـمـــاريـــة الـتـي متـتـص
حـجـــم الـــبـــــطــــــــالــــــــة كـلـهــــــــا
مجــتــمعــــــة انعـكــــســت علـــــى

الشباب العراقي العاطل". 

يـــشعـــر به الـنـظـــام الــســـابق
جعـله يــصــــدر قــــرارا بـــــدمج
العمال وتسـميتهم موظفني
النهـاء دور الـطبقـة العـاملـة
وتـقلــيـــص خـــطـــــرهـــــا ورغــم
االعــتـــــــراضـــــــات الـــــــدولــيـــــــة
والعــربيـة الـتي جــابهت هـذا
القـــرار اال ان الـنــظـــام اصـــر

على تنفيذه". 
وافـاد محل الـدلـيمـي رئيـس
جلــنـــــة الــــشــــــؤون العـــــربــيـــــة
والـــدولـيـــة يف احتـــاد عـمـــال
العــراق: ان "ازمــة الـبـطــالــة
احلـــــــــالـــيـــــــــة بـــــــــدأت مـــنـــــــــذ
التـسعينـيات مـن هذا الـقرن
نـتيجـة احلـروب الـتي دمـرت
البـنيــة التحـتيـة الـصنـاعيـة
وعــطلـت الــدورة االنـتــاجـيــة
وتوجت بعـد احلرب االخيرة
بـتعطـيل الطـاقـة االسـاسيـة
لـــتـحــــــــريــك املـعــــــــامـل وهـــي
الــكهـــــــربـــــــاء". واضـــــــاف: "ان
33مـصـنعــا انـتــاجـيــا كـبـيــرا
تـــــــوقـفــت بـــــســبــب الــنـقــــص
احلـــــــــــاصـل يف الــــــطـــــــــــاقـــــــــــة
الـكهربـائيـة كذلـك السيـاسة
اخلــــــاطــئــــــة الــتــي اتــبـعهــــــا
الـــســــاســــة وهـي االسـتـيــــراد
املفتـوح ممـا جعل الـصنـاعـة
الـــوطـنـيـــة غـيـــر قـــادرة علـــى
الــتــنـــــافــــس مع الــبــضـــــاعـــــة

االحتاد العام لعمال العراق:
ان "تعطل احلركة االنتاجية
مـنــــذ سقــــوط الـنــظــــام الــــى
هــــذه اللحـظـــة كـــان الــسـبـب
الــــــــرئـــيــــــس يف اســـتــــــشــــــــراء
الـبطالة بـني صفوف العمال
وخـريجي اجلـامعـات اضـافـة
الـــــــــــى خـلـــــــــــو الــــبـلـــــــــــد مــــن
الــصــنـــــاعـــــات الــتــي متــتــص
العــاطلـني وجمـيع ذلك ادى
الــى ازديـــاد البـطــالـــة بنــسب
مخيفـة". واضـاف:"اصـبحت
البـطــالــة آفــة تهــدد الـشـعب
العــــــراقــي وتــــــدمــــــر عـجلــــــة
احليـــاة االقتـصــاديــة فـــاكثــر
من 50%يعـانــون منهـا لـذلك
نــــــــأمـل اســـتـقــــــــرار الــــــــوضـع
االمنـي ليـتحــرك االقتـصــاد
بـــنحــــــو يــــســتــــــوعــب جــمـــيع
العــــــاطلــني مــن الــــشــبـــــاب".
واشـــار الـــى "ان جـــزءا كـبـيـــرا
من االنحـرافـات املـوجـودة يف
الـبلــد كــالـســرقــات واالجــرام
سببهـا البطـالة فـاين يـذهب
الـــــــشــــــــــاب ومـــن ايـــن يـعـــيـل
عـــائلـته؟! الـــدولـــة المتــنحه
راتبــاً والتـعيـنه علـــى احليــاة
الــصعـبـــة فـــالـــى ايـن يــتجه؟
بــالتــاكيـد الـى مـاشـرت الـيه
آنفـــاً. وبـني: "ان اخلـــوف مـن
احلـركــة النقـابيـة الـذي كـان
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عـن عـــشــــر سـنــــوات، ولـم يـــســبق أن
استفـاد من القــروض السـابقـة، وان
ال يـكـــــون قـــــد امــتلــك داراً أو شقـــــة
سـكــنــيــــــة هــــــو أو زوجـــته أو أوالده".
وأوضح:"إن املـصـــرف كـــان قـــد حـــدد
عددا من املطـالب األخرى يف إكمال
عــملـيــــة الـتـــسجــيل وهـي:أن تـكــــون
لـدى املقتـرض إجـازة بنـاء مصـدقـة
ونـافـذة مع كتـاب تـأييـد للـراتب من
الدائـرة التي يعمل فـيها وأن يجلب
صــــورة مـن قـيــــد الـعقــــار مـن دائــــرة
التـسجيل الـعقاري وخـارطة تـثبيت
حــدود األرض التي يـروم بنـاء الـدار

عليها".


