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السليمانية /املدى 

اعلـن مــصـــدر مــســـؤول يف
مــديــريــة االمـن العــامــة يف
الـسليمـانيـة بان عـناصـر من
مـديريـة امن )شـارزور( القت
القبض على مزور خطري باسم
)ع.ف.ح( يف مــدينـة حـلبجـة
الـشـهيـدة، اضـافــة اىل ضبـط
كـميــات كبـرية من الــوثــائق
واجهـزة الكــومبيـوتـر وادوات

استعملت العمال التزوير.
كمـا اعلـن املصـدر االمين بـان
الوثائق اليت ضبطت مع املتهم
عبــارة عن عــدد من هـويـات
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صائب خليل
امس كـان علي ان اقوم بالرتمجـة بني العربية واهلـولندية يف
امسية مناقشة )الشعب العراقي، حاضره ومستقبله القريب(
اقـامها كل من الـبالتفورم العراقـي يف هولندا والـنادي الثقايف
املنـدائـي وبالتفـورم دنهـاخ للـسالم ممثـال مبجمـوعــة من

اهلولنديني.
يف البـداية قدم الـدبلوماسـي والكاتب االثيـوبي املتخصص يف
الشـؤون العربـية االفـريقيـة حممـد حسـن، عرضـا تأرخيـيا
ملـوضـوع االحتالل مقـارنـا بني االحتالل االمـريكي للعـراق
وايـطاليـا الفاشـية الثيـوبيا عـام 1938 حيث ان اثـيوبيـا بلد
متعـدد القـوميـات واالديـان ايضـا وكــان حيكمهـا دكتـاتـور
اقطاعـي. تساءل ان كـان ممكنا نقل الـسلطة بعـد االغتصاب
الذي مت من قبل دولتني عظميني على دولة عضو يف خمتلف
املنظمـات الدوليـة. قال ايضـا ان احلجج لالستعمـارين كانت
متشابهـة وان من الطبيعـي ان ينتج عن االستعمـار مقاومة.
اضـاف ان من بـدأ احلـرب علـيه ان يتحـمل نتـائج الـنهضـة
القــوميـة العــربيــة، وان 98% من العــراقيـني اليـوم يـرون

االحتالل مشكلتهم. 
اعرتض علـى هذا التـشبيه جـاسم املطـري قائال ان صـدام هو
اكرب اسلحـة دمار شامل ضـد العراقيني، وشـاركه الرأي بعض
احلاضرين، وكان االعـرتاض على اشده لتسمية )اعمال العنف
االرهابيـة( كما امسـوها، بـ)املقـاومة(. كـان النقـاش حادا مل
يسمح فيه للمحاضـر ان يكمل كالمه بشكل مريح. وردا على
سـؤال عفيـفة لعـييب عن اشكـال املقاومـة اجاب ان املقـاومة
والعصـابـات شيئـان خمتلفـان. فـرغم ان كلـيهمـا حيتـاج اىل
التـنظيـم اال ان العصـابـات تفتقـر اىل الـرؤيـة االجتمـاعيـة
والربنامج السياسي وكذلك حد ادنى من التأييد الشعيب وهي

شروط اساسية للمقاومة.
فيصل نصـر، رئيس البالتفورم العـراقي، قال ان 30 حزيران
خطـوة كبرية باجتـاه السيادة، وان االمـريكان ارتكبـوا اخطاء
كـبرية ســاعــدت االرهــاب مـثل تــرك احلــدود مـفتــوحــة.
العراقيـون بني نارين: االرهاب واالحـتالل. وقال انه اليسمي
هـذه مقاومة الن املقاومـة جيب ان تكون سياسـية، والطريقة
االرهابية لن تكون هلـا نتيجة، وان الرتكيز جيب ان يكون االن
عـلى توفري االمن ومسـتلزمات احلياة االسـاسية. ثم اضاف ان

القرار االقتصادي االن بيد االمريكان. 
روبـرت سـوتـريـك، عضــو رابطـة حبـوث الـشــرق االوسط
 ,(MERA)قـال ان ما سينتقل هـو سيادة شكلـية. ان اجندة
االستعمـار فيمـا يتعلق بـاالطمـاع النفطـية واالسـاليب اليت
اتـبعتهـا امريكـا سـاهمـت كثريا يف تـأزيم الـوضع يف العـراق.
املقاومـة يف العراق تـتكون من بقـايا النـظام السـابق واعضاء
الـقاعـدة اضافـة اىل من اثريت مـشاعـرهم الـقومـية بـسبب
التصرف االمـريكي. اما بـالنسبـة لالمم املتحدة فـالكثري من
العراقيني يـرونها امتدادًا المـريكا واليثقون بهـا هلذا السبب،
اضــافــة اىل دورهــا سيء الـصـيت يف فــرض احلـصــار علــى
العراقيني. اال انه وبسـبب عدم وجود بديل افضل، فيجب ان
تلعب االمـم املتحدة دورا هـاما يف العـراق ومستقـبله. اما من
الناحيـة االقتصاديـة فرأى ان فتح االسواق بهـذا الشكل انتج
مـستفـيديـن قليلـني اثروا عـلى حـساب غـالبـية الـشعب. ال
احتـدث عن احلكـومة الـعراقـية احلـاليـة كمجـموعـة عمالء
لالمـريكـان بل احـاول ان اجـد الـتحلـيل املتـوازن لـلنقـاط
االجيابـية والسلبيـة فيها. املنـاقشة احلالـية جيب ان تهدف اىل
مساعدة بناءة لتطوير االختيارات احملدودة للشعب العراقي. 
قاد اجللسة االوىل مهند كمر من النادي الثقايف املندائي، بينما
قـاد جلسـة املناقـشة ويل فـان در كليف من بالتفـورم دنهاخ
للـسالم. قاد جمـموعـة من اعـضاء الـبيت العـراقي تـوجها يف
النقاش يـركز علـى ان املشكلـة العراقيـة حاليـا هي االرهاب
وليـس االمريكان، وعاتبـوا اليسار اهلولنـدي على موقفه ضد
احلـرب، وطالبـوهم مبسـاندة احلكـومة العـراقية احلـالية بال
تـردد. كانـت طريقـة الكالم الختلـو من احلـدة والتـوتر ومل
ختـل من اخلــروج علــى اصــول الـنقــاش احيــانــا، فخــرج
احملاضـرون غري مـرتاحـني خاصـة حممـد حسن الـذي القى
املكـرفـون من يـده علـى اثـر تعلـيق غري الئق مـن قبل احـد
احلاضـرين، اعفـوني من ذكـر امسه. رفضت هـذه اجملمـوعة
حبدة اعتـبار انه حتـى بعض اعمـال العنف املـسلح يرجع اىل
مـقاومة لالستـعمار، واصرت علـى انه ارهاب يتكـون اعضاؤه
حصرا من بقـايا النظام السابق اضـافة اىل القاعدة واالجانب،
وانه جيـب الثقـة بـاالمـريكـان الــذين حـررونــا من صـدام

والتعاون معهم بال تردد.
ال اكـتمكـم اني شعـرت بــالضـيق من هــذا الطـرح واسلـوبه
اهلجومي. فمتى كان االمريكان حمل ثقة الشعب العراقي؟ بل
متـى كـانـوا حمل ثقــة اي شعب يف العـامل خـارج اجملمـوعـة
االوربيـة الغربـية؟ واي تـأريخ يتـيح هلم مثل هـذا املوقع يف
قلوب البعض؟ وكيـف تصرفوا ليحصلـوا على مثل تلك الثقة
خالل السنة ونـيف من عمر احتالهلم؟ وهـؤالء الذين يلقون
كل اللوم على االرهاب وصدام ويربئونهم، اال يعلمون انهم هم
الـذين جـاءوا بالـبعث يف 1963 ومعـه اول مذحبـة عراقـية يف
العصر احلديث، وهم الذين ساندوا صدام الذين يتفقون على
اجــرامـه اكرب مـســانــدة بعــد املـســانــدة االســرائيـليــة يف
الثمانينيـات، حيث ارتكب افضع جرائـمه من مهامجة ايران
اىل االنفـال اىل قصف حلبجـة! كيف خـلق االمريكـان املالئكة
شـياطني صدام والقـاعدة وسانـدوهم؟ هذا التنـاقض الساذج
اليعـرب االعن االغــراق يف تفـكري االمـانـي، اي ان تصـدق مـا
تـتمناه وان كـان غري معقول. فـاية امنـية كبرية وايـة سعادة
هـي ان تهدف اعـظم دولة يف الـعامل اىل منـحك الدميقـراطية
واحلرية؟ اي حظ عظيم ان نتواجد يف غفلة من الزمن حني
تنطـبق مصاحل القوة العاملية الـوحيدة مع بناء بلدك وسعادة
شعبـك انطباقا تاما فال حتتاج اىل التفكري واحلذر وسوء الظن
والقلق الـذي يـسـبب القـرحــة؟ اليـس هـذا حلـم نتـوق اىل
تصـديقـه ولو صـرخت بـوجهنـا كل حجج املـنطق وحقـائق

التاريخ ومشاهد احلاضر؟
قبيل انتهـاء الوقت زامحـت االخرين علـى حق الكالم وحني

مسح لي قلت: 
)لقـد زرت العراق مؤخـرا، واؤكد لكم ان غـالبية عـظمى من
العـراقيني ال تـرى االمور هـكذا. انـهم يضعـون معظـم اللوم
علـى تصرف االمـريكان. هـذا يشمل العـديد ممن تـضرر من
الـنظام اشـد الضرر ممـن رأيتهم، حتـى انين كنـت اضطر اىل
الدفاع عن موقف احلكومة واالمريكان احيانا من اجل بعض
التوازن يف الكالم، ومل تكن مهمة سهلة، فالكراهية لالمريكان
شديـدة وتشتـد مع الوقـت. وانتبهوا اىل ان مـا رأيت كان قبل

اكتشاف صور ابو غريب(.
)يبدو لي اننـا منقسمون بشدة اىل قـسمني، قسم يرى اخلطر
هو االرهاب وحده، والثاني يرى االستعمار وحده.  ويريد كل
قسـم ان يقنع اجلميع ان يـنظروا اىل حـيث يرى هـو اخلطر.
عندمـا ذهبنـا اىل املدرسـة الول مرة، علمـونا ان جيب علـينا
قـبل عبور الشارع، ان ننـظر ميينا ويسـارا. العراق يعرب اليوم
شـارعا شديد اخلطورة، وحيـدق به خطران خميفان: االرهاب

واالستعمار. علينا ان نبقى يقضني لكليهما(.

الرمادي/ فؤاد مطلب 
قـام ملثمـون بإطالق النـار على
اصحاب حمـال لبيـع اخلمور تقع
يف املنطقة الصناعية يف الرمادي
مما ادى اىل اصـابة اثنني جبروح
خـطـرة وقـد ذكــر لنــا املالزم
حـسن عـلي من مـركـز شـرطـة
القـطـانـة ان املـصــابني اآلن يف
مسـتشفـى الرمـادي العـام وهم
ثالثــة اشخـــاص اثنـــان منـهم
اصيبـا بـإطالقـات امللـثمني امـا
الثالث الـذي كان يسـتقل سيارة
من نـوع )دولفني( فقــد اصيب
بإطالقـات عشوائيـة من جندي
امــــريـكـي ظــن ان اطالقــــات

امللثمني كانت موجهة حنوه. 

6×6  6×6  6×6  6×6  
العراق يعرب الشارع اخلطر..

كربالء /املدى 
مت ختصيـص مبلغ ملـيون ديـنار
ملشـاريع تبلـيط واكسـاء عدد من
الـشــوارع يف حمــافـظــة كــربالء
وبطـول 30كم ..أعلن ذلك الـسيد
طه احلسـيين عضـو جملس إدارة
احملــافظـة وأضـاف..إن املـشـاريع
املقرتحـة اليت سـتتم إحـالتـها اىل
مقــاولني عــراقيـني ..تتـضـمن
اكسـاء الطـرق يف منـاطق مـركز
احملـافظـة وقضـاءي عـني التمـر
واهلنـديـة ونــواحي احلـسيـنيـة
واحلـــــر واجلــــــدول الغـــــربــي
واخلـريات..وأضــــاف الـــسـيــــد
احلسـيين..كمـا انه مت ختصـيص
مـبلغ 50 ألف دوالر العادة تـأهيل
اجلـزرات الــوسطيـة واحلـدائق يف
مـركـز احملـافـظــة ويف منــاطق
الـــــسـعـــــــديـــــــة واملـخـــيـــم
والـــسلـطـــانـيـــة..مـــؤكـــدا أن
التخصيصـات املالية هلذه املشاريع
الـيت ستسهـم بتوفـري فرص عمل
للشباب العاطل عن العمل هي من
ضـمـن املـيــزانـيــة املخـصـصــة
حملــافـظــة كــربالء وان جلــانــا
خمتصة من إدارة احملافظة ستقوم
بــاألشـــراف املبــاشــر علـــى سري
األعـمـــال وان اللجـنــة سـتقــدم
تقـريرا دوريا لـدراسة مطـابقتها

مع الشروط املطلوبة.
من جـهة اخـرى بوشـر العمل يف
قضـاء اهلنـديـة بـأعمـال تـنفيـذ
صب األزقــة بــاخلــرســانــة مع

ارتفاع مناسيب املياه اجلوفية يف احملافظة
1.50 مليون دوالر العادة اكساء شوارع كربالء

مسـاد اليوريـا املخصصـة من قبل
وزارة الزراعـة للمـوسم الـصيفي
اخلاصة باألراضي  املعنية بزراعة
احلـنــطــــة والـــشعـري والــــذرة
الصفـراء..وان هناك اكـثر من 33
الف دومن ســيــتــم زراعـــتهـــــا
مبحصـول الـذرة الصفــراء ضمن

خطة املديرية هلذا العام.

وعلى صـعيد آخـر أعلن املـهندس
صربي حـســون مــديــر زراعــة
كـربالء أن ارتفاع مـناسيـب املياه
اجلــوفيـة قـد اثـر بـشكل واضح
على املساحات الزراعية مما يعين
احلاجـة إىل معاجلـة فوريـة هلذه
املـشكلـة اليت سـتؤثـر علـى حجم
الناتـج الزراعي للـموسم الـشتوي

املـقبل..وأضــاف
مــديــر زراعــة
كربالء أن هناك
اكثر من 25 ألف
دومن من املزارع
الــصحـــراويــــة
اخلاصـة بزراعة
ــم الـــطــمـــــاط
واخليـار وغريها
مـن احملـــاصـيل
الشتويـة حباجة
إىل أغـــطــيـــــة
ـــــة بالسـتــيكـي
ــــــــدات ومــبــي
وأمســــــــدة وان
املــــــــزارعــــني
حبـاجـة إىل دعم
الــوزارة الجنــاح
املـوسم الـزراعي
..علــى صـعيــد
مـتـــصل أكــــد
املهنـدس حسون
إن املـــديـــريـــة
بــدأت بـتــسلـم
حــصـتهـــا مـن

ـ

ـ

ـ

ـ
ـ

ـ

الـســواقي الـوسـطيـة للـمنـاطق
الــسكـنيــة اليت ال ميـكن دخــول
املكـــائــن واملعـــدات الــثقــيلـــة
إليهـا..أعـلن ذلك الـسيـد حـسني
املوسوي رئيس جملس إدارة قضاء
اهلنديـة واضاف..إن األعـمال اليت
بوشـر العمل فيهـا تشمل تـبليط
شوارع يف منـطقة احلـي احلسيين
ومد شبكـات ماء إىل مركز القضاء
إضـافـة إىل مـد شـبكـات مـاء إىل
منـاطق البـو طـرخـان واملنفهـان
والكريزات والسـنية ..وأكد السيد
املــوســـوي..انه مت االنـتهــاء مـن
تبليط طريق مـشروع املاء الكبري
بكلفة 48 ألف دوالر وكـذلك إنشاء
مشبك مـائي للمـشروع..فـيما مت
ختــصـيــص مــبلـغ 50 ألف دوالر
ملـشــروع معـاجلـة االخـتنـاقـات
املـرورية يف القضـاء..وأشار رئيس
جملس إدارة اهلندية إىل أن منظمة
 R.T.Iقامـت مبد شبكـات اهلاتف
للـمنـاطق الــريفيـة يف املـنفهـان
والصكبـانية وغـامن مشران وحي

احلسني..
علــى صعيـد آخـر قـال الــسيـد
املوسـوي..إن اجمللس طالب وملرات
عـديـدة بتـشكـيل جلنـة ملتـابعـة
مـوضـوع تـأهيـل مبنــى حمكمـة
القضـاء الـذي مل يكن بـاملـستـوى
اجليـد وغـري مطــابق للـشـروط
املـطلـوبــة وان اجمللـس يـطــالب
بـــأجـــراء الــتحقـيقـــات إلزالـــة

السلبيات اليت رافقت العمل.

املدى / جبار جباي 
شكـك مصــدر رفيع املـستـوى يف
وزارة الـــداخلـيــة يف شــرعـيــة
اجلمعيات واالحتادات اليت ظهرت
يف اعقاب سقوط النظام السابق يف
بغداد واحملـافظات ووصفهـا بانها
التـسـتنـد اىل اسـاس قـانــوني يف
تـاسيـسهـا كـونهـا خمـالفـة لـنص
املـادة ) 37 ( من قانـون اجلمعيات

املرقم ) 13 ( لسنة 2000.
ودعـــا الـــوكـيل االداري لـــوزارة
الداخلية يف تعـميم اىل احملافظات
كـافة بـرقم 5233 يف 6 / 7 / 2004
اىل عـدم تسـهيل مهمـة القـائمني
علـى هذه اجلـمعيات لعـدم وجود
اســاس قــانــونـي لتـــاسيــسهــا
والحتمـال ممـارستهـا نشـاطـات
خمالفة لقـانون اجلمعـيات ولعدم
معـرفــة مصـادر متــويلهــا فهي
لـيست شـرعية وحيـظر الـتعامل

والتعاون معها.
وطلـبت الـوزارة معـرفـة امسـاء
وعناوين هذه اجلمعيات يف بغداد
واحملــافـظــات كــونهــا خمــالفــة
للـقانون ليتـسنى معرفـة اهدافها
والغـايـة اليت تـاسسـت من اجلهـا
ومن اجلـهات اليت تدعمها او تقف

وراءها.
ومن اجلـديـر بـالـذكـر ان هنـاك
العديـد من اجلمعيات ومـؤسسات
اجملتـمع املـــدني الـيت ظهــرت يف
اعقـاب سقوط الـنظام الـسابق اال

الداخلية تشكك يف شرعية
اجلمعيات ومؤسسات اجملتمع املدني 

بغداد- سعدي السبع
بلغ امجــالي مبـالغ الـضمــان االجتمــاعي اليت سـددتهـا
مـشـاريع الـعمل املـضمـونـة لـدائـرة الـعمل والـضمـان
االجتماعي خالل النصــــف االول من الـشهر احلالي اكثر

من 127 مليون و375 الف دينار.
وقال السيد سامي ابراهيم علي املدير العام لدائرة العمل
والضـمان االجتـماعي لـ)املـدى( ان الزيـارات التفتيـشية
للمشـاريع املضمونـة مشلت 398 مشروعـًا يف بغداد مشريًا
اىل اسـتحصـال اكثـر مـن 31 مليـونـًا و171 الف دينـار عن
اربـاح الشـركات واملـشاريـع املضمـونة بـتسـديد حـصة

الدائرة منها.
واضـاف ان ايرادات العقـارات التابـعة للدائـرة بلغت اكثر
من 65 مـليــونــًا و522 الـف دينــار وانـه سيـتم اختــاذ
االجـراءات القانـونية لـتأمني تـسديـد شاغلـي العقارات
وكـذلك اخالء املتجاوزين عليها خالل الفرتة اليت اعقبت

احلرب االخرية.

مهامجة 
حمال لبيع املشروبات
الكحولية يف الرمادي 

ان اغلبهـا المتتلك ارضـية صلـبة
وليـس هلـا قـاعـدة تـذكـر سـوى
بعـض االشخــاص املنـتفعـني من
ورائهـا بينما هنـاك قسم من هذه
اجلــمعـيــــات راح يعــمل جبــــد
واخالص حتـت وطــأة االحـتالل
ليقـدم كل مـا ميـكن ان تقـدمـة

للمواطنني يف جمال اختصاصه.

اكتشاف وكر لعمليات التزوير يف مدينة 
حلبجة الشهيدة

عـدد كبـري من بيـانـات الـوفـاة
واالجازات الصحية.

واشــــار املــصــــدر االمـين اىل
االجهزة اليت استعـملت لتزوير
هـذه الـوثـائق والـيت ضبـطت
مـعه مـكــــونــــة مــن جهــــاز
كـومبيوتـر وطابعة مـلونة من
نـوع كـانـون وطـابعـة ملـونـة
اخــــــــــــرى مــــن نــــــــــــوع
HP،EPSONوجهـاز ترقيم، وان
الـتحقـيقــات مــسـتـمـــرة مع
املـزور املعـتقل وقـد تـؤدي اىل
القــاء القبـض علـى عــدد من
املـشتبهـني اآلخرين مـتورطني

يف اعمال التزوير. 

الشـرطـة الـداخليـة وشهـادات
التخــرج للمــدارس واملعـاهـد
بـاللغـة الفـارسيـة والكـرديـة
وجممـوعة من هـويات االحوال
املـدينـة العـراقيـة وااليـرانيـة
واكثر من )100( هوية جامعية
ومنــاذج ملعـــاينــة املـــركبــات
يـسـتعـمل ملعــامـالت سيــارات
التصديـر وعدد من البـطاقات
التمـوينيـة بـاللغـة الفـارسيـة
واكثـر من )200( اجـازة سـوق
وسنـويـات الــسيـارات واوراق
الــسمــاح وبـطــاقــات ختــويل
الـــدخـــول اىل املـــؤســســـات
احلكومية واحلزبية، اضافة اىل

ربـع مليـار دينـار ايـرادات
الضمان خالل 15 يومًا

بغداد- طالب املاس الياس
ابرمـت اجلامعـة املسـتنصـرية مع جـامعة
سانـت كليمـيس العـامليـة اتفاقـية للـتعاون
الثقـايف والعلـمي مـن اجل النهـوض بـواقع

قطاع التعليم العالي يف العراق.
ذكر ذلك مـصدر مـســــــــــؤول يف اجلـامعة
لـ)املدى( وقـال ان االتفاقية تـضمنت تبادل
االسـاتــذة والبــاحثـني يف االختـصـاصـات
العـلميــة واالنسـانيـة وتبـادل املـطبـوعـات
والـدوريـات والـنشـرات  الـيت تصـدرهـا كال
اجلـامعتني اضـافة اىل مسـاهمة االسـاتذة يف
اعــداد الـبحــوث والــدراســـات العلـمـيــة
واالكادميـية وعقـد املؤمتـرات املشرتكـة من
اجل مواكبـة التطورات العلمـية احلاصلة يف

الدول املتقدمة.

تعاون ثقايف وعلمي بني
املستنصرية وجامعة سانت

كليميس العاملية

واسط /املدى 
علـمـت ) املــدى ( ان احـتفــااًل
كبريًا سيقـام يف حمافـظة واسط
يف الثالثني من حزيران اجلاري
حيث يتـسلم العراقيون السلطة
كـاملة مـن قوات االحـتالل بعد
اكثـــر من عــام علــى سقــوط
الـنظـام الـسـابق ووقــوع البالد
حتـت نري االحـتالل االمــريـكي

الربيطاني.
واكـد مصـدر يف احملــــــــــافـظة
لـ) املدى ( ان االحتفـاال سيكون
رمسيـا وشـعبيـا يف الـوقت ذاته
حـيث سيـتم خاللــة رفع العلم

واسـط حتتـفل بيــوم منح الــسيـادة
اجلديد ومنتسيب املرور والدفاع
املــدني ومتثل هـذه التـشكيالت
رمز الـسلطـة والسـيادة وتـتوىل
دورهـا الفـاعل يف عـمليـة بنـاء
العراق اجلديد والدفاع عنه ضد
كل معـتد اثـيم من االرهـابيني
ومعهـم اللـصـــوص والــســـراق
واخلارجـون على القـانون فـيما
تـقيم بـعض القـوى الـسيـاسيـة
واحلـركـات االخـرى ومـؤسسـات
اجملتـمع املدني احتفاالت مماثلة
تعبريا عن فرح الـشعب العراقي
باستعادة السيـادة كاملة وتسيري
شـــؤونه مـن قـبـل احلكـــومـــة

العراقية اجلديدة.

العـراقـي بصـورة رمسيـة علـى
بـناية احملـافظة وعمـوم الدوائر
فيهـا وفق االجـراءات الـرمسيـة
اليت تعتمد دائما يف رفع االعالم
ليـمثل ذلك الـسيـادة والـسلطـة
كامـلة بعد أن فقدهـا العراقيون
طـوال املـدة املـاضيـة الـيت تلت
سقـوط الـنظـام الـسـابق ويـتم
خالل االحـتفـــال القـــاء بعـض
الكلمـات والقصـائـد الـيت حتيي
املنــاسبــة فـيمــا تـتم اقــامــة
اسـتعـــراض كـبـري ملـنـتــسـيب
الشـرطة الـعراقيـة يف احملافـظة
إىل جـانب قـوات الـدفـاع املـدني
واحلــــدود واجلـيـــش العــــراق

بغداد / سحر اخلالدي
أعلن السيد مفيد اجلزائري وزير
الثقـافة أنه تهم االتفاق مع معهد
غـوته إلقامـة مهرجـان للثقـافة
العـراقيـة يف برلـني. مشريًا إىل أن
املهـرجــان سيـتضـمن فعــاليـات
ومشـاركـات نـوعيـة كمـا سـيتم
افـتتـاح مـركــز ملعهـد غـوته يف
بغداد ولكن مل يعلن عن تارخيه.

من جانب آخـر أكد الوزير أنه مت
التـنسيق مـع منظمـة اليونـسكو
وجلنة الـتنسيق العـاملية حلمـاية
اآلثــار العـــراقيــة لعقــد نــدوة
ومبـشــاركــة خـرباء ومــديــري
مـتاحف ومعـاهد خـاصة بـاآلثار
مـن )9( دول وهـي )ســويــســرا،
فـرنسـا، املـانيـا، تـركيـا، روسيـا،
اليابان، النرويج، التفيا، السويد(
إضـافة إىل مـنظمـات ومؤسـسات

ثقافية عاملية.
وستقـوم هـذه اجلهــات بتعـزيـز
التـشريـعات اخلـاصة بـاملكتـبات
واألرشـيف ومـســاعــدة املـتحف

باالتفاق مع معهد غوته 
إقامة مهرجان للثقافة العراقية يف برلني

وتنظيم ندوة عاملية عن محاية اآلثار يف بغداد

املوصل/املدى
اصيب مـواطن عـراقي من فـريق
املتفجـرات جبـروح  جـراء انفجـار
عبـوة نـاسفـة يف وقـت مبكـر من
صباح أمس األول يف حملة الشفاء يف

املوصل. 
وكــانت الـشـرطـة العــراقيـة قـد
عـثـــرت علـــى العـبــوة وقــامـت
بـتطـويق املـنطقـة احملـيطـة بهـا،
وقـبل قـيــام فـــريق املـتفجــرات
بتـدمريهـا انفجـرت فجـأة واسفـر
االنفجــار عن اصـابـة احـد افـراد
فـريق املتفـجرات جبـروح طفيـفة
وعاد اىل العمل بعد وقت قصري من
معاجلـته . واعتقل جنود الـكتيبة

جرح مواطن عراقي  جراء انفجار وقوات التحالف
تعتقل تسعة اشخاص

مركبـة مشكـوك فيها بـالقرب من
موقع هـجوم اطالق نـار بطـريقة
غري مـباشـرة على قـوات التـحالف
الليلة املـاضية. ومت اعتقال الركاب
االربعـة املـوجــودين يف الــسيـارة
لالستجـواب. بقي فقط تسـعة ايام
لـنقل السـيادة إىل الـشعب العـراقي،
ولـنعمل معـًا لـنبني تقـدم العـراق
حنـو الدميقراطـية ولنظهـر لبقية
العامل بان مـدينة املـوصل خمتلفة

متاما.
إن قــوة مهـام أوملـبيـا تـسـتمـر يف
العـمل مع مـــواطين ومـســـؤولي
العـــراق جلعل هــذا الـبلـــد آمنــًا

مزدهرًا ودميقراطيًا.

الثـالثـة من قـوات التـحالف تـسعة
اشخــاص مـطلـــوبني لـقيــامـهم
بنشاطـات ضد العراقيني خالل 24
ساعة املاضية يف مشال العراق . ويف
وقت مبكـر من صبـاح امس االول
نفذ جنـود الكتيبة الثـانية عملية
تـطــويق وتفـتيــش يف منـطقــة
الكــرامــة ومت اعـتقــال مخـســة
اشخاص لتـورطهم يف هجمـات ضد
قوات التحـالف ومتطـوعي القوات
العـــراقيــة .ومت وضع االشخــاص
حتت االحـتجــاز ومل حتـصل ايــة
اصابـة بني صـفوف اجلـنود اثـناء
العـمليــة . أثنـاء دوريـة مـن قبل
الـكتيبـة الثـانيـة مت التعـرف على

الديوانية / املدى
اعتمـدت القـرعــة الختيـار 58
مرشـحًا للعـمل يف جهاز الـدفاع
املدني من أصل 750 مـتقدمًا يف
مــركــز مــدينــة الــديــوانيــة
والنواحي التابعة هلا، وقد تبنى
جملـس احملافظـة هذه التجـربة
كونهـا تتميـز برضـاء الكثريين
وحتقيق العدالة بني املتقدمني.
وحضر هذه التجربة الكثري من
املسؤولني يف احملـافظة وممثلون
عن جمـلس احملـافظـة واجملـلس
الـبلــدي واملقــدم حـسـني جرب
عبـادي مديـر الدفـاع املدني يف
احملــافظـة الـذي أكـد أن العـدد
الـكلي املـطلـوب للـعمل هـو 140
مـنتـسبـًا، مـشـريًا إىل أن هنـاك
حـصصـًا لألقـضيـة والنـواحي
ضـمن هــذا العـدد وأن املــرشح
سيخضع للفحص الطيب ويطلب
منـه إثبــات صحــة الــوثـيقــة
الـدراسيـة وكتـاب تـزكيـة من

العــراقـي يف إمكــانـيـــة احلفـظ
الشـامل الـذي يعـترب علمـًا بإدارة
املتــاحف كمـؤسـسـات تـربـويـة
وذاكـرة حيــة للبلـد مع ضـرورة
تـطــويــر آليــة العـمل الـثقــايف.

بغداد/املدى 
قــررت وزارة العـمل والـشــؤون
االجتمـاعيـة مشـول خـرجيـات
اجلـامعـات هلـذا العــام مبشـاريع
الـتــأهـيل اجملـتـمعـي مبـنحهـن

قـروضًا مـاليـة ميـسرة القـامة
مشاريع انتاجية خاصة.

وقـال الـسيـد سعـد جميـد علي
املـديـر العـام لـدائـرة الـرعـايـة
االجـتمــاعيـة وكـالـًة: ان عـدد
املـشــاريـع املمــولــة بلـغت 860
مشروعـًا مت ختصيـص مبلغ هلا
قـدره 600 ملـيون ديـنار مـشريا
اىل ان مشاريع التأهيل اجملتمعي
مشلت 130 مهنـة وحرفـة منـها
افـتتــاح مكــاتـب للحـــاسبــات
واالتصـاالت واحلالقـة وتـربيـة

االغنام والدواجن وغريها.
وافـاد ان الشـرائح االجتـماعـية
املـشمـولـة مبـشــاريع التــأهيل
اجملـتــمعـي هــي املعــــوقــــون
والـزوجـات املـعيالت لعــوائلهن
وزوجـات شـديــدي العـوق وان
الدائرة مـستمرة بـتلقي طلبات
الراغبني باقامة مشاريع خاصة

لتأمني مردود معيشي هلا.

بلغت قروضها 600 مليون دينار
مشول خرجيات اجلامعة مبشاريع التأهيل

اجملتمعي

البصرة / املدى
لليـوم الثـاني علـى التـوالي يـستمـر أعتصـام املتـظاهـرين أمـام مبـنى
احملافظة حيث دعت األحزاب السياسية املنضوية داخل كل من اجمللس
الوطـين )األحزاب الوطنـية( واجمللس السـياسي )األحزاب الـدينية( اىل
ذلك األعتصـام مطالـبة حبل جملس احملـافظة وتـأسيس جملـس جديد
يضم كل أطياف اجملتـمع يف البصرة بشكل عـادل ومنصف كما عرب عن
ذلك زعيم أحدى تلك احلـركات يف كلمة له أمـام املتظاهـرين  وألتقينا
أحد قـادة تلك األحـزاب وطرحـنا علـيه السـؤال اآلتي: هل هـناك حل
لألزمـة احلـاليـة؟ أجـاب : لقـد فتحت قـوات التحـالف قنـاة لألتصـال
وأستمعت اىل طرحنا، كمـا نوه مسؤول يف قوات الـتحالف بأنه رمبا تتم

اقالة بعض أعضاء اجمللس وتوسيعه.
هذا يعين التخلي عن مطلبكم الداعي حلل اجمللس؟

رمبا نصل اىل هكذا أتفاق.

استمرار االعتصام أمـام مبنى حمافظة البصرة

وجبة جديدة تنخرط يف قوة الدفاع
املدني بالديوانية

اجملــالــس احمللـيــة وآخــر مـن
مديـرية الـشرطـة يؤكـد عدم

احلكم على املرشح سابقًا.
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