أسامء الوجبة األوىل املشمولة بمنحة صندوق

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي

التنمية الثقافية

العدد (  ) 734السنة الثالثة الثالثاء( ) 1آب 2006
( ) 6رجب 1427

بغداد  /املدى
يدعو صنـدوق التنميـة الثقافيـة السادة أعضـاء الفرقة
القـ ــومـيـ ــة لـلفـنـ ــون الـ ــشعـبـيـ ــة ،واحتـ ــاد املـ ــوســيقـيـني
العـراقـيني ( الــوجبـة األولــى ) املنـشــورة أسمــاؤهم علـى
الـصفحــة العــاشــرة يف عــدد ( املــدى ) لهــذا اليــوم الــى
احلـضـور إلـى مـبنـى مـؤسـسـة املــدى لإلعالم والـثقـافـة
والفنـون غدا  2006/8/2بدءاً من الساعـة الثانية عشرة
لغ ــرض ت ــسلـم مـنح ــة ال ـصـن ــدوق اخل ــاص ــة ب ــاألدب ــاء
والفنانني والكتاب واإلعالميني.
االسماء ص10
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صفحة

دينارا

اليوم اطالق املرحلة الثانية من اخلطة األمنية

متعددة اجلنسية:العراقيون يف طليعة منفذي (معاً  ..لالمام )
كتب /محررا الشؤون االمنية والسياسية

اكـ ــدت الق ــوة مـتع ــددة اجلـن ـسـيـ ــة يف الع ــراق ان
هنـاك قـوات امـريكيـة سـتتحـرك بـاجتـاه العـراق،
لـكنهــا لم تكــشف عن تفــاصيل اضـافيـة بـشـأنهـا
الس ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ــت انــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ام ـ ـ ــن ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.

عرق سوس يف زقاق ضيق

االديب :استقالة وزيرين لشؤون
الدولة من كتلة االئتالف
بغداد /نصير العوام
اكد عضو مجلس النواب ان وزيرين لشؤون الدولة من كتلة
االئتالف العراقي املوحد قدما االستقالة .وقال االديب
النائب عن االئتالف العراقي املوحد يف اتصال هاتفي مع
(املدى) ان من بني املستقيلني سعد طه الهاشمي وزير
الدولة لشؤون احملافظات ،نافياً علمه باسم الوزير اآلخر
مشيراً الى أن اسباب استقالتهما تعود الى "اسباب خاصة
وطلب من الكتلة التي رشحتهما لغرض استبدالهما" ،وبني
االديب ان "االستقالة قدمت الى رئيس الوزراء نوري املالكي
يف وقت سابق" لم يحدده "ولم تتم املوافقة بعد" موضحاً ان
"الكتلة التي ينتمي اليها الوزيران لم ترشح بعد أي اسم".
يذكر ان وزير النقل مهدي كرمي قد قدم استقالته هذا
الشهر ولم تتم املوافقة عليها بعد تولي وزير الزراعة يعرب
العبودي ادارة الوزارة وكالة.

 30359عائلة نزحت من مناطق
سكناها بعد احداث سامراء
بغداد  /املدى
اعلنت وزارة املهجرين واملهاجرين ان عدد العوائل النازحة
من مناطق سكناها منذ  2006/2/15ولغاية  2006/7/30بلغ
 ،30359عدا اقليم كردستان
وقالت الوزارة يف بيان امس تلقت (املدى) نسخة منه انها
حريصة على نقل الصورة احلقيقية العداد النازحني قسراً
يف عموم محافظات العراق باستثناء اقليم كردستان وذلك
ليطلع الرأي العام على اعداد تلك العوائل التي هجرت
قسراً بسبب العمليات االرهابية بعد احداث تفجير مرقدي
العسكريني عليهما السالم يف سامراء واضاف البيان "بلغ
عدد العوائل النازحة من مناطق سكناها ( )30359ابتداء من
 2006/2/15لغاية 2006./7/30
جدول بالعوائل املهجرة ص 2

اطالق التعيينات لـ  20الف درجة
شاغرة يف الرتبية
بغداد /شاكر املياح
اكد مصدر اعالمي مخول يف وزارة التربية على حصول
موافقة الوزير باطالق التعيينات يف الوزارة .واشار
املصدر الى وجود  20الف درجة شاغرة موزعة على
املديريات العامة للتربية يف بغداد واحملافظات.
ودعا الراغبني يف التعيني بوظيفة معلم او مدرس ممن
تتوفر فيهم شروط التعيني تقدمي طلباتهم الى
املديريات العامة مع املستمسكات والوثائق املطلوبة.
واضاف :ان املديريات العامة ملزمة بقبول جميع
طلبات التعيني وحسب حاجة كل محافظة ويف حالة
اقتناعها يحق للمتقدمني تسليم طلباتهم عن طريق
مكتب الوزير مباشرة.
الى ذلك شكلت الوزارة جلنة خاصة لتدقيق املعامالت
والنظر فيها على وفق ضوابط محددة من قبل الوزارة.
وبني املصدر االعالمي بان آخر موعد لقبول الطلبات
هو يوم 2006./8/20

وقال مصدر يف فريق االرتباط
اإلعالمـ ـيِ العـ ـ ــراقـ ـيِ رداً علـ ـ ــى
اسـ ـ ـئـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لـ(املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى) حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
التحركات العسكرية االمريكية
امل ــرتقـب ــة يف الع ــراق يف رس ــال ــة
عـب ــر الـب ــري ــد االم ــريكـي" :نعـم
هنــاك قــوة امــريـكيــة مـتحــركــة
إلــى العــراق ألسبـاب أمـنيــة لن
نـستطيع اعطاء معـلومات أكثر
عن وصولها وموقعها".
ويـعتقد ان القـوة املذكـورة كانت
تـتـم ــرك ــز يف امل ــانـي ــا ،وقـ ــوامه ــا
 5000ج ـنـ ـ ــدي امـ ـ ــريـكــي ،ومــن
امل ـن ـتـ ـظ ـ ــر ان ت ـ ـشـكـل مع ل ـ ــواء
سـتـ ــرايكـ ــر الق ــادم مـن املـ ــوصل
الـى بغـداد قـوة من قـرابـة 9000
جـنــدي ام ــريكـي ت ـســانــد قــوات
االمن العراقية يف تـنفيذ خطة
امــن بغ ـ ــداد ،لـكــن بــيل ـبـ ــس لــم
يؤكد ذلك.
واض ـ ــاف امل ـص ـ ــدر :ان مــتع ـ ــددة
اجلـن ـسـي ــة م ـسـتـم ــرة "ب ــالعـمل
بـاملـشـاركــة مع القـوات األمـنيـة
الع ــراقـي ــة" ،م ــؤك ــدا " أن ق ــوات
األمن العــراقيــة هي يف طـليعـة
املنفـذين للخطـة األمنيـة (معاً
لـألمـ ـ ـ ـ ــام)" .ممـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ـ ــد ان
التقـاريـر الـتي حتـدثـت عن دور

ثانوي للقوات العراقية يف تلك
العــمل ـي ـ ــة ،هــي تق ـ ــاري ـ ــر غ ـي ـ ــر
دقيقة.
وح ـ ــول م ـ ـس ــتج ـ ــدات اخلـ ـط ـ ــة
االمـنـي ــة ون ــوعـي ــة الـتح ــرك ــات
الـتـي ســتق ـ ــوم به ـ ــا الق ــطعـ ــات
الـعسكرية االمـريكية يف العراق
ق ـ ـ ــال" :الق ـي ـ ـ ــادة الع ـ ـسـكـ ـ ــريـ ـ ــة
األمـريكيـة دائمـاً تقوم بـتكييف
وحت ـ ــدي ـ ــد ع ـ ــدد اجل ـن ـ ــود مب ـ ــا
تقتـضيه طبيعـة املهمة املنـوطة
بهم ،ولـذا ال نـسـتطـيع التـكهن
مب ــاهي ــة املتـطـلبــات لـلتـغيــرات
املستقبلية".
ويف اجلـ ــانــب العـ ــراقـي حتـ ــاول
اجلهــات املسـؤولــة عن االمن ان
متهــد سـيــاسـيــا أليــة حتــركــات
عــسكــريــة ،بــالــرغـم مـن اتفــاق
احلكــوم ــة العــراقـيــة ومـتعــددة
اجلنسـية عـلى ان تكـون القوات
الع ــراقـي ــة يف مق ــدم ــة الق ــوات
املسؤولة عن تنفيذ مهام االمن
يف بغداد.
ويف هـ ــذا االطـ ــار يقـ ــول رئـي ــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ن ـ ـ ـ ــوري امل ـ ـ ـ ــال ـك ــي :ان
اسـت ــدع ــاء ق ــوات ع ــراقـي ــة مـن
الـ ـشـمـ ــال او اجلـنـ ــوب او قـ ــوات
متـعددة اجلنـسية الـى بغداد ال

يستهدف اي طرف او جهة.
واضـ ـ ــاف املـ ـ ــالـكــي يف مـ ـ ــؤمتـ ـ ــر
صحفـي عقـده عـقب اجـتمــاعه
بـالقـادة العـسكـريـني واالمنـيني
امــس :ان أي عمـلي ــة استــدعــاء
ه ــي م ــن اجـل "حتـقـ ـيـق االم ــن
واالسـ ـ ـ ـتــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار يف بــغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد
ومحيطها".
واوضح" :دعوت وزراء الـداخلية
وال ــدف ــاع واألمـن وق ــادة الف ــرق
ورؤســاء األرك ــان وقيــادات قــوات
حـفـ ــظ الـ ـن ـ ـظـ ـ ـ ــام واملـغـ ـ ـ ــاويـ ـ ـ ــر
وقـيـ ــادات عـ ـسـكـ ــريـ ــة وس ـطـيـ ــة
مل ـنـ ـ ــاقـ ـ ـشـ ـ ــة آخـ ـ ــر ال ـتـ ـطـ ـ ــورات
األمنية".
وكــشف الـنقــاب عـن ان القــوات
االمـ ـن ــي ـ ـ ـ ــة ه ــي اآلن يف ص ـ ـ ـ ــدد
الـبحث يف املـرحلـة الثـانيـة من
خطـة أمن بغـداد التي اكـد انها
س ـتـكـ ـ ــون "خـ ـطـ ـ ــة تـك ـم ــيل ـيـ ـ ــة
للمرحلة السابقة".
وقال :انه مت ايضا احلديث عن
الـتـن ـســيق امل ـشـت ــرك والـلجـن ــة
العلـيــا امل ـشـكلــة بـني اجلــانـبـني
االمـ ــريكـي او الق ــوات مـتع ــددة
اجل ـن ـ ـس ـيـ ـ ــة ب ـ ـ ــوجه عـ ـ ــام وبــني
احلك ــومـ ــة الع ــراقـي ــة مـن اجل
حتقيق عـملية االكتفـاء الذاتي
وعـملـي ــة انـتق ــال امللف األمـنـي
الى اجلانب العراقي.
وح ــول املـن ــاطق الـتـي سـتـطـبق
فــيه ـ ــا امل ـ ــرحل ـ ــة الـث ـ ــانـي ـ ــة مـن
اخل ـ ـطـ ـ ـ ــة االمـ ـنـ ـيـ ـ ـ ــة قـ ـ ـ ــال :ان
العــامــريــة والــدورة وابــوغــريـب
واملـ ــدائـن والــنهـ ــروان ومـنـ ــاطق
أخـرى شهـدت عـمليـات تـهجيـر
"سـتـكـ ــون أهـ ــداف ـ ــا للـم ـ ــرحلـ ــة
الثانية".

طالباين يناشد بوش وبلري من اجل وقف النار يف لبنان
بغداد /املدى
نـاشـد الــسيــد رئيــس اجلمهـوريـة
جالل طــالبـانـي ،رئيـس الـواليـات
املـتحــدة األمــريـكيــة جــورج بــوش
ورئيـس الـوزراء البــريطـاني تـوني
بلـيـ ــر ،بـ ــالـتـ ــدخل مـن اجـل وقف
إطـالق الـ ـن ـ ـ ــار وإنـه ـ ـ ــاء امل ـ ـ ــأس ـ ـ ــاة
اللبنانية.
ج ـ ـ ـ ــاء ذلــك خـالل اسـ ـت ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ــاء
فخــامـته ،أمـس االثـنني ،الــسيــدة
ماركريت سكوبي السفيرة الثانية
للــواليــات املـتحــدة األمــريـكيــة يف
بغــداد ،حـيث أبـلغهــا قـلق العــراق
مـن اسـتـم ــرار القـت ــال يف لـبـن ــان،
راجـيـ ــا نقل ن ــدائه إل ــى ال ــرئـيــس

جورج بوش لبذل جهوده من أجل
إيقــاف ف ــوري للقـتــال يف لـبـنــان.
كـم ــا أك ــد رئـيــس اجلـمه ــوري ــة أنه
كـ ـصـ ـ ــديـق للـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ــتحـ ـ ــدة
وكمعتـقد بـأهميـة وضرورة إقـامة
عالقات صـداقة دائـمة معهـا ،فهو
ينــاشــد ال ــرئيـس بــوش لـيتــدخل
مــن أجـل إيقـ ـ ــاف الق ـت ـ ــال وف ــتح
أبـواب احلل السـياسي خـاصة وأن
احلكــوم ــة اللـبـنــانـيــة ق ــد وافقـت
عل ــى الــسعـي لـتـطـبــيق اتف ــاقـي ــة
الـط ــائف وب ـسـط سـي ــادة ال ــدول ــة
علــى جمـيع األراضـي اللـبنــانيــة.
وأعرب الرئيس طالباني عن أمله
بــأن يبـذل الــرئيـس بــوش جهـوده

إلنهاء املأساة اللبنانية فورا.
من جهـتها أكـدت السـيدة سكـوبي
إنهـا ستنقـل فورا هـذا النـداء إلى
الــرئيـس بـوش "الـذي يـحتـرمـكم
كثيـرا ويقدر صـداقتكم وقيـادتكم
للعراق".
يف الـسيــاق ذاته ،استـقبل فخـامـة
رئـ ـي ـ ــس اجلـ ـمـه ـ ـ ــوري ـ ـ ــة الـق ـ ـ ــائ ــم
بــاألعمــال البــريطــاني يف العـراق
الـسيـد روبـرت جـبسـون ،وابلغه ان
ي ـ ـنـقـل إلـ ـ ـ ـ ـ ــى رئ ـ ـي ـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
البريـطاني توني بلير قلق العراق
مــن ال ـ ـ ــوضع يف ل ـب ـنـ ـ ــان ،داع ـيـ ـ ــا
السـيد بلـير إلـى بذل اجلهـود من
أجل التـوصل إلــى وقف للقتـال و

الدفاع :قتل 19ارهابياً واعتقال  625آخرين
خالل الـ  16يوماً املاضية
بغداد /املدى
أعلـن النــاطق الــرسـمي ب ــاسم وزارة
الـدفـاع محمـد العـسكـري يف مـؤمتـر
صـحف ــي عقـ ـ ــده أمـ ــس االث ـنــني ،إن
مجـمـل العــملـيـ ــات مـن  14الـ ــى 30
متـوز احلـالـي متخـضـت عن قـتل 19
إرهـ ـ ــاب ـي ـ ـ ـاً وإع ــتقـ ـ ــال  625آخـ ـ ــريــن
والق ـي ـ ـ ــام بـ ( )1097دوري ـ ـ ــة ونـ ـصــب
( )995سـي ـطـ ــرة و ( )108كـمـ ــائـن يف
قاطع الفرقتني السادسة والتاسعة.
واض ــاف :ان إسـته ــداف اإلره ــابـيـني
لـلمــدنـيني األبــريــاء هــو دلـيل علــى
فــشل الـعنــاصــر االره ــابيــة ،مــشيــراً
ال ــى وج ــود إسـت ــراتــيجـي ــة ووسـ ــائل
جـ ـ ــديـ ـ ــدة ل ـ ـ ــدى القـ ـ ــوات األم ـن ـيـ ـ ــة
العــراقـيــة قــادرة علــى كــشف أمــاكـن

فتح األبواب للحل السياسي.
يــذكــر أن ال ــرئيـس ط ــالب ــاني قــد
أجـرى أمس االول مكـاملة هـاتفـية
مـع رئ ـ ـي ـ ـ ــس مـجـل ـ ـ ــس ال ـ ـنـ ـ ـ ـ ــواب
اللـبناني نبيه بـري ،أعرب خاللها
عن تعاطفه وتضامنه مع الشعب
اللـبنانـي ،مبديـاً تأييـده لإليقاف
الف ــوري للقـتــال وتـطـبـيق خـطــة
احلكومة اللبنانية.
بـدوره ،شكـر الـسيـد بـري الـرئـيس
طـالبـاني وأعـرب عن متنـياتـه بأن
يـ ــسخّ ـ ــر ال ـ ــرئ ـيـ ــس عالق ـ ــاتـه مع
أمريكا والدول األخـرى ملناشدتها
بـوقـف التــدخل العـسكــري ووقف
القتال فورا.

رئاسة اقليم كردستان تنفي اقتحام
القوات الرتكية مكتب بارزاين

إنـ ـ ـ ـطـالق ق ـ ـ ـ ـ ـ ــذائـف الـه ـ ـ ـ ـ ـ ــاون ـ ـ ـ ـ ـ ــات
والـ ـصـ ـ ــواريخ وم ــنع تـك ـ ــرار ت ــنف ـي ـ ــذ
العمليات اإلرهابية يف األماكن التي
مت إستهدافها سابقاً.
واوضح الـناطق :ان األسـبوع املـاضي
شـهد عقـد سلسلـة من اإلجتمـاعات
مع شيـوخ العشـائر ورجـال الدين يف
مـحـ ـ ـ ــاف ـ ـظـ ـ ـ ــة نـ ـيـ ـنـ ـ ـ ــوى وق ـ ـضـ ـ ـ ــاءي
احملمــوديــة واللــطيـفي ــة يف املنــاطق
الـس ــاخن ــة دعم ـاً ملـشــروع املـصــاحلــة
الوطنيـة ولتقريب وجهات النظر يف
بعض مـدن بغـداد الـسـاخنـة ،مبـينـاً
ان م ــدي ــريـ ــة إعالم اجلـي ــش ق ــامـت
بـ ــوضع فـ ــرق مــتخ ـص ـصـ ــة لـت ــسلـم
املـكـ ـ ــاملـ ـ ــات عــن ط ـ ـ ــريق اخلـ ـطـ ـ ــوط
الساخنة من املواطنني .

اربيلPUK /
نفــى مـتحــدث بــاسـم ديــوان
رئــاســة اقلـيم كــوردستــان مــا
جـ ـ ــاء يف صحــيف ـ ــة ت ـ ــرك ـي ـ ــة
يـ ـ ـن ـ ـ ــص عـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ان قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات
الك ــوم ــان ــدوز الـت ــركـي ــة ق ــد
دخـل ــت وإقـ ـتـحـ ـم ــت م ـكـ ـت ــب
رئيس اقليم كوردستان.
وقــال املـتح ــدث ان صحـيفــة
(كونـش) التركيـة ويف عددها
ال ـص ـ ــادر ي ـ ــوم  7/27نـ ـش ـ ــرت
خـب ــراً عجـيـبـ ـاً تقــول فـيه ان
قــوات الكــومــان ــدوز الت ــركيــة
ق ــد إقـتحـمـت مكـتـب رئـيــس
اقل ـيــم ك ـ ــوردس ـت ـ ــان ،ونـقلــت

بـعـ ــض ال ـ ـصـحـف ووسـ ـ ـ ــائـل
االعالم ه ـ ــذا اخل ـب ـ ــر مــنه ـ ــا
صحيفـة السيـاسة الكـويتـية
ومـ ــوقع صـ ــوت الع ــراق و روز
TVعن الصحـيفة التـركية
كونش.
واضـ ـ ــاف امل ــتحـ ـ ــدث :إن مـ ـ ــا
ت ـ ـ ــدع ـيـه تـلـك ال ـ ـصـح ـيـف ـ ـ ــة
(كـ ـ ــون ـ ــش) كـ ـ ــذب ـ ـ ــة ملـفقـ ـ ــة
بـحج ــمهـ ـ ــا ال حت ـتـ ـ ــاج الـ ـ ــى
الـتــصحـيـح ولكــن كحقـيق ــة
دامغ ـ ـ ــة نقـ ـ ــول ب ـ ـ ــأنه ل ـيـ ــس
مبـقدور الكومـوندوز التـركية
وال اي شخـص آخــر إقـتحــام
مكتب الرئيس بارزاني.

لنتعلم من لبنان!
هيئة التحرير
تقـدم احلياة الـسياسـية اللبنـانية اليـوم مثاال علـى امكانيـة تعايش
مــواقـف سي ــاسيــة مخـتلفــة جــدا يف اطــار املـصلحــة الــوطـنيــة ،ويف
ظـروف عدوان اسـرائيلي مفـتوح علـى لبـنان كلـه ،يستهـدف قبل كل
شيء استثمار االختالفات الداخلية ودفعها الى التصادم.
إن اخلالفــات قــدميــة يف لـبنــان ،ففـيمــا عــدا اخلالفــات الــسيــاسيــة
املتـولـدة مـن املصـالح واملـواقف وتعــدد التفـاسيـر ،تـلك التـي يجيـد
الــسيــاسيــون ادارتهــا واخفـاء تـرابـطــاتهـا ،يـولّــد النـظـام الــسيــاسي
اللـبن ــاني الـطــائـفي حلـســابه اخلــاص قــاعــدة تفـكيــر ق ــائمــة علــى
التفاضل والفرقة واستثمار الدولة الوطنية استثمارا سيئا.
اخلالفـات االخيـرة خطـرة ،وقـد اسـتثمـرهـا أعــداء لبنـان يف تـأجيج
احل ــرب االهلـي ــة الـتـي اسـتـم ــرت  15ع ــام ــا راح ضحـيـته ــا ع ـش ــرات
األلــوف مـن األبــريــاء وتــركـت يف الـنفــوس شــرخ ــا اخالقـيــا مــا زال
موجعا.
مـا زال اللـبنــانيـون مخـتلفني لـكنهـم اليــوم أكثـر اسـتيعـابـا لـدروس
املاضي ،وأكثـر استيعابـا الى حقيقـة العمل السيـاسي بوصفه حقل
جتــرب ــة وليــس حقـل احتــراب داخلـي .وعلــى ال ــرغم مـن أن احليــاة
الــسي ــاسيــة اللـبن ــانيــة م ــا زالت تـعي ــد انتــاج مــشكـالت من الـطــراز
القـدمي أو تقــدم يف كل حني مفـاجـآت عـائـدة الـى صـراعـات املـاضي
ومالبسـاته ،اال أن اللبنـانيني أبـدوا ،بوجه عـام ،الكثـير من الـضبط
الداخلي ،محاولني تفـويت الفرصة على املتـصيدين يف املاء العكر.
عندمـا أغتيل رئيس الوزراء اللبناني رفيق احلريري حصل انشقاق
وطنـي وظهر بـرنامجـان سياسـيان مخـتلفان يف األهـداف واملراجع،
وبدا األمر وكأن لبنان مقبل على صراع دموي آخر ،اال أن شيئا من
هذا لم يحدث ،فـالسياسيـون اللبنانيون الـذين ال تنقصهم سالطة
اللسان جلأوا الى احلوار والعمل اجلماهيري والرجوع الى الدولة.
ففـي االنـتخــابــات األخـي ــرة ،علــى سـبـيل املـثــال ،عـمــدت األكـثــريــة
الـنيـابيـة اجلـديـدة الـى تـألـيف حكـومـة من جـميع الـكتل الـنيـابيـة
آخذة باحلـسبان موافقتها علـى برنامج وطني يؤكـد على بناء دولة
القــانــون والــدميقــراطيــة ،وبــاملقــابل حــولت هــذه الكـتل اخلالفــات
العاجلـة ذات املستـوى الوطني الـى حوار مفتـوح ما بينهـا ،والسيما
قضيـة اعادة بسـط سيطرة الـدولة اللبنـانية علـى اجلنوب الـلبناني
عن طريق اجليش الوطني وتسليم حزب اهلل ألسلحته.
إن ما يـدعى بـقوى  14آذار التي أكـدت على الـدولة وأهميـة أن تكون
هـي الضــامن الــوحيـد علــى استـقالليـة لـبنــان لم تـخف قلقهــا من
وج ــود ميـليــشيــا مـسـتقلــة تعـمل وحــده ــا يف اجلنــوب ،مــشيــدة يف
ال ــوقـت نف ــسه ب ــدور حـ ــزب اهلل الكـبـي ــر يف حت ــري ــر اجلـن ــوب .ومـن
الواضح أن تلك اخملـاوف تأكدت مؤخـرا ،عندما قـام حزب اهلل بأسر
جنديني اسرائيليني مما أعطى اسرائيل احلجة لعقاب لبنان كله.
وكـمـ ــا الح ـظـنـ ــا ،فـ ــإن هـ ــذه القـ ــوى لــم تخـف نقـ ــدهـ ــا حلـ ــزب اهلل،
مـوضحـة علـى نحـو ال لبـس فيـه أن هذا احلـزب تصـرف من دون أن
يأخـذ مصلحـة لبنـان باحلـسبان ،مـشيرة الـى أن موقفهـا من بسط
سيطرة الدولة ليس تسويقا لقرار  1559الصادر عن األمم املتحدة،
بل تــنف ـيـ ـ ــذا التف ـ ــاق ـي ـ ــة ال ـطـ ـ ــائف ال ـتــي أنهــت احلـ ـ ــرب األهل ـي ـ ــة،
ومبـقتـضـاهــا علــى جمـيع املـليــشيـات أن تـشـد الـرحـال مـن احليـاة
اللبنانية.
لـم يجادل اللبـنانيـون كثيـرا بشـأن األخطاء  ،لقـد اكتفوا بـتسجيل
اعتـراضــاتهم ،مـؤكـديـن ،عن حـس وطـني كـبيـر ،أن وقـت الصـراحـة
وفــتح احلـ ـسـ ــابـ ــات لــم يحـن ،ولـكـنـه آت ،واملهـم اآلن هـ ــو مـ ــواجهـ ــة
العدوان االسرائيلي الغاشم وتقدمي العون الى شعبهم.
لقـد قيلت اتهـامات قـوية ،مـن قبيل أن احلـرب الدائـرة على األرض
الـلبنـانيـة هي حـرب اآلخـريـن ،لكن ال أحـد أنــزل اصبع االتهـام عن
العـدو االسرائيلـي الذي أبقى علـى املشكالت الرئـيسة من دون حل،
والذي راح ينتقم من اللبنانيني يف حرب مفتوحة حاقدة.
ال يشبه العـراق لبنان اال يف تعاريجه الطـائفية السياسـية القاسية
 ،وهي جـديـدة علـى العـراق وقـدميـة يف لـبنـان .لكـن بيـنمـا يبـدو أن
اللـبنـانـيني يـستــوعبـون جتـربـتهم الـسيــاسيـة ،يـستــوعبـون قـبل كل
شــيء الف ـ ــرق بــني الع ـ ــدو وابـن الــبل ـ ــد ،بـني األه ـ ــداف الـ ـش ـ ــري ـ ــرة
لـلمـحتـلني واألعــداء وبـني التـطلعــات الــسي ــاسيــة املـشــروعــة لهــذه
القـ ــوى أو تلـك ،مع نـ ـسـبــتهـ ــا مـن األخ ـطـ ــاء والـتـ ــوتـ ــرات ،ي ـضـ ــرب
الـسيـاسيـون العـراقيـون الـرقـم القيـاسـي يف األخطـاء ضـد بعـضهم
الـبعض اآلخـر ،غيـر مـستـوعـبني حتـى اآلن صـورة وطـنهم املفـزعـة،
وطـنهـم ال ــذي راح الـطـ ــائفـيـ ــون يلغ ــون بـ ــدمه بل ــذة س ــادي ــة ،وهـم
يتفـرجون ،أو يتنـاقشون ،إن لـم يكونوا قـد اشتركـوا عن سبق اصرار
بوالئم الدم العراقي.
تـنتمـي الطـائفيـة الـسيـاسيـة يف لبنـان الـى املـاضي ،وهي تـستـيقظ
بـني احلـني واحلـني علـ ــى وقع جت ــارب الـفق ــر واالحـتالل األجـنـبـي
وأخـطــاء الـســاســة ،أمــا يف العــراق فهـي وليــدة احلــاضــر ،االحـتالل
األجـنـبـي والفقــر ال ـسـيــاسـي والـتـخلف ووجــود جـمهــور كـبـيــر مـن
العربيدين والسفلة واألراذل العمالء.
يف لبنان ال ترفع الطائفية السياسية الكلفة مع اهلل عز وجل ،فهي
تتحـدث بلغـة سيـاسيـة حتـى وهي تخـونهـا ،أمـا أوبـاش العـراق فهم
يـتح ــدث ــون ب ــاسـم اهلل يف ال ــوقـت الـ ــذي يح ــرقـ ــون كالمـه املق ــدس
ويـحطمـون املسـاجد واجلـوامع واحلـسينـيات ،وقـبل كل شيء ،أرواح
مخلوقاته املقدسة.
بع ــد سقــوط نـظــام صــدام ح ـسـني وصلـتـنــا رس ــائل مـن لـبـنــانـيـني
اعـتبــروا الـتجــربــة العــراقيــة طـليـعيــة ،وأبــدوا اسـتعــدادهـم للـتعـلم
مـنه ــا ،ولعلـهم نــادمــون اآلن بعــد أن رأوا العــروض اخملـيف ــة للغــول
الطائفي العراقي وهو يسفك دماء األلوف وال يرتوي ،وأبطاله من
كثـر عـدم حيـائهم راحـوا يـسهمـون يف النــدوات التلفـازيـة ،يـنظّـرون
ويتالومون!
نقــول :حـبــذا لــو نـتعلـم مـن اللـبـنــانـيـني ،يف الــوطـنـي ــة ومحــاسـبــة
النفس ،يف النقد والوقوف معا يف الشدائد.

يف الذكرى التأبينية الستشهاد السيد محمد باقر احلكيم

رئيـــس اجلمــــهورية يدعــو اىل دعـــم جهـــود املصــاحلة
واحلكـيم يـطـالـب بتــويل القــوات العــراقيـة مـســؤوليــة االمن

بغداد /املدى والوكاالت
اك ـ ــد رئــيـ ــس اجلــمه ـ ــوريـ ـ ــة جالل
طالباني ان خير ما يهدى لذكرى
استشـهاد آية اهلل الـعظمى الـسيد
محـم ــد ب ــاقـ ــر احلكـيـم ه ــو ب ــذل
اجلهـد الجنــاح مشـروع املصـاحلـة
الـوطنية ،وقـال رئيس اجلمهـورية
يف جتـمع حضـره اغلـب املسـؤولني
العــراقـيني امــس مبنــاسبــة ذكــرى
اسـتــشه ــاد ال ـسـي ــد محـم ــد ب ــاق ــر
احلكيـم "ان خيـر مـا نهـديه لهـذه
الـ ــذك ـ ــرى العــطـ ــرة ب ـ ــذل اجلهـ ــد
مبـ ــثـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــرة ودون كـلـل الجنـ ـ ـ ـ ــاح
املصـاحلـة الــوطنيـة الـتي اطلقهـا
رئيـس الــوزراء املــالـكي ولـقيـت كل
الــتجـ ــاوب مـن االحـ ــزاب والقـ ــوى

والـتيــارات الــوطـنيــة املـشــاركــة يف
الـبرملـان او املتفـاعلة مـن مواقـعها
يف عدم املـشاركة او املعـارضة بروح
ايجــابـيــة" ،واضــاف طــالـبــانـي يف
كـلمـته" :هــذه املـصــاحلــة املــرجــوة
الـتي كــان شهيـد احملـراب اخلـالـد
مـن روادهـ ــا االوائل قـبـل اسقـ ــاط
ال ــدكـت ــات ــوريـ ــة وبع ــده ــا" ،وش ــدد
رئـيس اجلمهـورية عـلى التـضامن
مـع ل ـ ــب ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ــان ضـ ـ ـ ـ ـ ــد الـعـ ـ ـ ـ ـ ــدوان
االسـ ــرائــيلـي ب ـ ــالق ـ ــول :ونحـن اذ
نحـيـي هـ ــذه الـ ــذك ـ ــرى الفـ ــواحـ ــة
بعــبق الــب ــط ـ ــول ـ ــة واالســت ـ ــشه ـ ــاد
والفـ ـ ــداء ،نعــب ـ ــر عــن تعـ ـ ــاطفــن ـ ــا
ودعـمنــا الخ ــواننــا يف لـبنــان ضــد
العدوان االسرائيلي".

مـن جهـته طــالـب رئـيــس اجمللـس
األعل ـ ـ ــى للــث ـ ـ ــورة االسالمــيـ ـ ــة يف
الع ـ ــراق ال ـ ـســي ـ ــد عــبـ ـ ــد الع ـ ــزي ـ ــز
احلكـيم بــان تقــوم قــوات ع ــراقيــة
بتـولي مـسـؤوليـة األمـن يف البالد
كــم ـ ــا ط ـ ــالــب بـ ـ ــاتخ ـ ــاذ خــط ـ ــوات
سريعة إلعدام صدام وجالوزته.
وقـ ــال احلـكـيـم مبـنـ ــاسـبـ ــة ذكـ ــرى
اسـتــشه ــاد أخـيه ال ـسـي ــد محـم ــد
باقـر احلكيـم :ان أهم "التحـديات
اخلـطيـرة" الـتي تــواجه احلكـومـة
العــراقيـة يف الــوقت احلـاضـر هـو
"خطر األمن".
وحــمل احلـكـيــم بقـ ــايـ ــا الـنــظـ ــام
الـســابق وقــوى محـليــة واقـليـميــة
ودولـية مسـؤولية التـدهور االمني

التي يعاني منه العراق.
وق ــال" :انـن ــا نعـتق ــد ان مــن يقف
وراء ف ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان األم ـ ـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ـ ــم
الـتـكفـيــريــون والـصــدامـي ــون وكل
الـق ـ ـ ــوى احملـل ــي ـ ـ ــة واالقـل ــي ــم ــي ـ ـ ــة
والــدوليـة الـتي تقـدم الـدعـم بكل
اشكاله لهؤالء االرهابيني".
واضـاف " :مخـطئ مـن يظـن غيـر
ذلك".
وطـالب احلـكيم بـاالسـراع بـاعـدام
ص ـ ـ ــدام ك ــم ـ ـ ــا ط ـ ـ ــال ــب االجـه ـ ـ ــزة
الق ــض ـ ــائــي ـ ــة ب ــض ـ ــرورة االس ـ ــراع
بـاصـدار أحكـامهـا ضـد مـن ثبـتت
ادانته بـالتـورط بـاعمـال مـسلحـة
او ارتكابه جرمية قتل.
مــن جـه ـتـه ق ـ ـ ــال ن ـ ـ ــائــب رئــي ـ ــس

اجلـمهــوريــة ال ــدكتــور ع ــادل عبــد
امله ــدي :ان مــش ــروع قـ ــرار يه ــدف
الق ـ ـ ــرار االج ـ ـ ــراءات ال ـنـه ـ ـ ــائــي ـ ـ ــة
لقـ ـ ــانـ ـ ــون ت ـ ـشـك ــيل االقـ ـ ــال ـيــم يف
الع ــراق ســيقـ ــدم للـب ــرملـ ــان خالل
شهرين.
وأوضح عــب ـ ـ ــد امله ـ ـ ــدي يف كلــمـ ـ ــة
الق ــاه ــا يف ال ــذك ــرى الـت ــأبـيـنـي ــة
الستـشهــاد محمـد بـاقـر احلكـيم:
أن "هـنـ ــاك م ــشـ ــروعـ ــا لـتـ ــأسـي ــس
إقلـيـم الــوسـط واجلـنــوب وهـنــاك
مـشــاريع لتــأسيـس أقـالـيم أخـرى
كلهـا مبــوجب القـانـون والــدستـور
والـتـي يجـب أن ي ـسـتفـت ــى علـيهــا
ال ــشعـب الع ــراق ــى وتق ــر مـن قـبل
مجلس النواب.

حتديد آلية قبول املبدعني
واملوهوبني يف الدراسات العليا
بغداد /زيد سالم
صرح مصدر مسؤول يف جامعة بغداد
عن حتديد آلية قبول املبدعني
واملوهوبني يف الدراسات العليا
(املاجستير والدكتوراه) يف اجلامعات
العراقية وجامعة بغداد .واضاف
املصدر :باستثناء املبدعني
واملوهوبني من شرط العمر واملعدل
يف القبول بعد اقرار االبداع او
املوهبة من قبل جلان تقييم االعمال
االبداعية يف الكليات واملعاهد مؤكداً
على تنافس املشمولني على نسبة %5
من خطة القبول يف القسم املعني
خارج خطة القبول مبا ال يقل عن
طالب واحد من خالل اجراء
امتحان تنافسي لنفس االختصاص
واستثنت هذه اآللية الرياضيني
االبطال لوجود ضوابط خاصة
بقبولهم يف الدراسات العليا.
تفاصيل موسعة ص 5

