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شارون يعلن موت خارطة
الطريق

الكوت بني مجال
املوقع اجلغرايف
والواقع البيئي

شمول 4000 عائلة من العائدين
بالبطاقة التموينية

14
احلجية يطلب من الصحافة التأكد

من اخلرب قبل النرش

أبـــــرمـــت املفـــــوضــيــــــة العـــــراقــيـــــة
ملـــــؤســــســـــات اجملــتـــمع املـــــدنــي يف
محـافظة ميسان عقدا مع إحدى
شركـات الطيـران الستثـمار مـطار
الـبـتـيــرة يف احملــافـظـــة للـطـيــران

املدني ملدة )15( عاما،
وقـــــال مــــســــــؤول املفـــــوضــيـــــة : أن
الـعقــــد تــضـمـن شــــروطــــا تـــشــمل
االتفــاق علــى تـشـخيــص 60% من
العمالة للسكان احملليني و5% من
اإليرادات لـتطويـر املدينـة وهناك
اتــصــــاالت عــــديـــــدة مع شــــركــــات
أجنبيـة لبنـاء مديـنة سـياحـية يف
مـيــســـان مجهـــزة بجـمـيع وســـائل
ـــــــــــــاف. ـــــــــــــراحـــــــــــــة واالصــــــــطـــــي ـال ـ ـ

عقد الستثامر مطار البترية

املوصل - و. أ. عراقيون
انفجـرت سيـارة مفخخـة صبــاح أمس
الــسـبـت يف حـي احلــدبــاء يف الــســاعــة
ـــــربع قـــــرب كلــيـــــة طــب الــثـــــامــنـــــة وال
األسـنـــان، عـنـــد مـــرور دوريـــة للجـيــش
ـــــان أن األمـــــريـكــي. وأفــــــاد شهـــــود عــي
االنفجـار لم يـسفر عـن وقوع ضحـايا،
واقتصرت األضرار على الدور اجملاورة
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املدى - الوكاالت
انفجـــرت سيـــارة ملغــومــة خــارج
كـنـيــســــة يف بغـــداد مــســـاء أمــس
األول ممـا أدى إلـى حتـطم زجـاج
الـــنــــــــــوافــــــــــذ إال إنـه لـــم تـقـع أي

إصابات.
وقـــــــال عـــــــويــــضـــــــة وهــبـــــــة قـــــس
الكنيـسة لـرويتـرز )نحـمد اهلل إذ
لــم يــصــب أحـــــد(. وأضــــــاف )إنه

عمل خسيس(.
وبــدا حـطــام الـسـيــارة مـتفحـمــاً
خـارج الكـنيـسـة الـواقعــة يف قلب
العــاصمـة بغـداد. وقــال وهبـة إن
الــصالة الـتـي كـــان مـن املقـــرر أن

تقام صباح السبت قد ألغيت.
وكـــــانــت شحــنـــــات نــــــاسفـــــة قـــــد
انفجــرت يف أربع كنـائـس ببغـداد
كمـــا انفجـــرت قنـبلــة يف مـــدينــة
املـــــوصـل خالل الـــصالة يف األول

من آب املاضي.
وألقــــى مـــســــؤولــــون عــــراقـيــــون
بـاملـســؤوليــة عن هــذه الهـجمـات
الـتــي أودت بحـيـــــاة 11 شخــصــــاً

على عناصر متشددة.
ويف بـعقـــــوبـــــة قـــــال الـــنقــيــب يف
الـشرطـة العـراقيـة علـي جواد أن
ضابـطاً بـرتبـة عقيـد يف احلرس
الـوطـني وجنله وسـائقه اغـتيلـوا
أمــس الــسـبـت يف بـعقـــوبـــة وقـــد
تـويف جنل الضابـط الذي أصيب
بـجروح خـطرة، إضـافة إلـى ذلك
أصيب نقيب يف احلرس الوطني

إصابة خطرة.
وأوضح الـنقـيـب جـــواد أن أربعـــة
رجـــال أمــطـــروا سـيـــارة الـعقـيـــد
بـــالـــرصـــاص عـنـــد خــــروجه مـن
مـنزله يف حي اخلـالص متـوجهاً

إلى مركز عمله يف بغداد.
ومتـكن املهــاجمـون الــذين كـانـوا
يكـمنــون للعـقيـــد يف سيـــارة، من

الفرار على الفور.
من جهة أخرى، أصيب أربعة من

املدى ـ وكاالت
رجحـت مـصــادر عــراقـيــة ومــســؤولــون يف األمم املـتحــدة أن
يلقـي رئيـس الـوزراء ايــاد عالوي أول كلمـة له امـام اجـتمـاع
للجمعيـة العامة لالمم املتحـدة املقرر يف 24 أيلول اجلاري،
وقــد يــذهـب بعــدهــا إلــى واشـنـطـن. ومـن املـتـــوقع أن يـصل
عالوي إلـــى نـيـــويـــورك يف الـتـــاسع عــشـــر أو العــشـــريـن مـن
الـــشهـــر احلـــالـي، أي مع مـــوعـــد افـتـتـــاح الـــدورة اجلـــديـــدة
للـجمـعيــة العــامــة لألمم املـتحــدة. ومـن املقــرر أن يـتحــدث

الكاظمية / ستار احلسيني
ســــورت مـنـــطقــــة الـكــــاظـمـيــــة يف ذكــــرى
اسـتـــشهـــاد االمـــام مـــوســــى الكـــاظـم )ع(
ثالثة أحـزمة أمنيـة مشددة حتـوم فوقها
وعنـد مقتربـاتها طـائرات عمـودية تعمل

بشكل دوري.
وتتـألف هـذه القــوى من قــوى التفـتيـش
االولـــــى املــــــؤلفـــــة مــن رجــــــال رشحــتهــم
املــــرجعـيــــات ومـكــــاتــبهــــا يف الـكــــاظـمـني
ومتتـد مـن الصـحن الكـاظـمي الـشـريف
وحتـى مــداخل املنـطقــة من حــدود عبـد
احملــسن الكـاظـمي وسـاحـة عـدن وجـسـر
االئمــة وكل املنـافــذ والطـرق املـؤديـة إلـى
الـصحن وتـتخلل طـرقـات املـدينـة القـوة
االمـنيـــة الثـــانيــة املــؤلفـــة من الـشــرطــة
ورجـال االمـن وهم يجـوبـون بـسيــاراتهم
الــطـــرقـــات ويـقفــــون علـــى حـــد الــثغـــور
ومــداخل االزقــة ويـــرقبـــون من قـــريب أو
بعــيـــــد أي حتـــــرك غـــــريــب تـــــاركــني أمـــــر
تفتيش اجساد الزائرين كما اسلفت إلى
الـرجال املـرشحني من قبل املـرجعيات أو
الـقوة الـثالـثة، وتـقوم بـتوزيـع املاء الـبارد
واحللـوى والـطعـام املـطبـوخ اضـافـة إلـى

بغداد / املدى
أعلن وزيـر التربيـة الدكتـور سامي عبـد املهدي املظفـر عن إعادة
)185( معـلمــًا ومــدرســًا ومــوظفــًا مـن املفـصـــولني الــسيــاسـيني
للخدمة إلى مؤسساتهم التربوية يف محافظة البصرة وذي قار

واملوصل.
وقال الدكتور املظفر يف تصريح خص به )املدى( أن قوائم إعادة
املفـصـــولني الــسيـــاسيـني للخــدمـــة تتــوزع بــواقع )131( معـلمــًا
ومـدرسـاً ومـوظفـاً يف محــافظـة الـبصــرة و)34( معلمـاً ومـدرسـًا
ومـــوظفـــًا يف محــافـظــة ذي قــار و)20( مـنـتــسـبـــًا يف محــافـظــة

زهير اجلزائري 
القــذائف كــانـت تعـبــرنــا يف طـــريقهــا إلــى املـنـطقــة
اخلضـراء ، وقبل يـومـني تسـلمنـا تهـديـدا وقـد سبق
التهـديـد صـاروخ اختـرق جـدران املـدى وجـرح مـديـر
إدارتهــا ، وقـبلهــا تعـــرض رئيـس الـتحــريــر حملــاولــة
اغـتـيـــال وهـــو يف طـــريق عـــودته مـن مـــؤمتـــر الــسلـم
والتضـامن . ال االغتيال وال التهـديد وال الصواريخ
مـنعـت )املــدى( مـن الـصــدور يف مــوعــدهــا احملــدد .
لـيس هـذا حتديـا لقـوى العنف بـارديتهـا اخملتلـفة ،
امنــــا اقــــرار بجــــدوى صــــوت لـلعـقالنــيــــة يف عــــراق
مـــشحـــون بجـنـــون الـتعــصـب والعـنف . ورمبـــا كـــان
ـــــذي وجــــــدته )املـــــدى( مـــن القـــــاعـــــدة ـــــاد ال االســن
العقـالنيــة العــراقيـة حـافــزا لهـذا االصــرار علـى أن
تكـون اجلـريـدة مـنبـرا للـطبقـة الــوسطـى العــراقيـة
الـتي كــانـت علــى الــدوام حــاملــة مـشــاريع الـتنــويــر

واحلداثة يف العراق. 
لــم تكـن )املـــدى( مـنـــذ خــطـــوتهـــا االولـــى ، وبقـــرار
جـمـــاعـي مـن الفـــريق الـــذي الـتف حـــول املــشـــروع،
جريـدة حزبـية وعـقائـدية بـاملعنـى املنغلق للـحزبـية
والعقـائديـة ، ولكنهـا وضعت عقيـدة أكثـر انفتـاحا ،
هي أن تنفتح على كل التيارات وتكون مكانا للحوار
السلـس بدال مـن حوار القـذائف والعبـوات النـاسفة
. وقــد أتــاحـت هــذه االسـتقاللـيـــة للـمـــدى أن تكــون
ـــاجتـــاه الـــسـيـــادة ـــرا للــنقـــد: نقـــد االحــتالل ب مـنـب
الـكاملة ووسـيلتها العمـل السياسـي بآفاقـه الواسعة
، ونقـد السلـطة خـشيـة ظهـور دكتـاتور جـديد بـثوب
ديـنـي أو قـــومـي او اشـتـــراكـي ، ومـتـــابعـــة مــظـــاهـــر
ـــى عـــراق الفـــســـاد وهــي تفـــوق االرهـــاب خــطـــرا عل
املـسـتقـبل وعلـــى بنــاء الــدولــة الــدميقـــراطيــة ، ويف
ــــذي ــــوقــت نفـــسـه وقفـت املــــدى ضــــد االرهــــاب ال ال
استهدف العـراقيني، مـواطنني وشـرطة ورجـال دولة
أو اختـصــاص . ومن هــذا املنـطلق زاد أعـداء املـدى،
ـــــالـــتحـــــديـــــد اعــــــداء العـقالنــيـــــة واحلـــــوار وهــم ب

واملستقبل. 
)املـــدى( تـطـبع عـــددهـــا الـ.200 غـــادرهـــا بعـض مـن
ساهم يف تأسيسها ملواقع اخرى، وجاءها جدد. ومع
تغير القادمني واملغادرين صنعت فكرتها من جدلها
الداخلي ومـن حوارها مع قـرائها، وهم اول نـاقديها
اذا خــرجـت عـن اخلـط ، جــريـــدة للـعقالنـيــة حـيـث

يكون القابض على عقله كالقابض على جمرة.
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بغداد / سعدي السبع
أسفــرت انـتخــابــات فـــرع بغـــداد للـمجلــس العــراقـي
للـــسلـم والـتــضـــامـن الـتـي جـــرت يف خـتـــام املـــؤمتـــر
التـأسيـسي للفـرع امـس االول عن فـوز )21( عضـواً و
)3( اعضـاء احتيـاط من بـني )53( مرشـحاً تـنافـسوا

على عضوية فرع بغداد.
وقـــد فـــاز يف االنـتخـــابـــات الـتـي جـــرت يف ظل اجـــواء
دميـقراطـية ومبـشاركـة وطنيـة واسعـة مثلت اطـياف

املدى ـ وكاالت 
قال مـساعـد وزير اخلـارجية االمـيركي
لشـؤون الشرق االوسط وليـام بيرنز يف
تـــصــــــريـح للـــصـحفــيـــني بعـــــــد لقـــــــائه
الرئيس السوري بشار االسد يف دمشق
أمــس انه اثـــار مع االســـد امكــان قـيــام
تعـــاون بني الــواليــات املـتحــدة وســوريــا
والعــــــراق مـــن اجل تــــــأمــني اســـتقــــــرار
االخيـر. وحـذر بيـرنــز امس سـوريـا من
)الـتـــدخل يف العـملـيــة الــسـيــاسـيــة يف
لــبــنـــــان( ومــن الــــســمـــــاح بـــــاســتخـــــدام
االراضـي الــســوريــة )قــاعــدة لــزعــزعــة
االسـتقـــرار يف العــراق(. وقــال )يـنـبغـي
اال تـسـتخــدم ســوريــا كـنقـطــة انـطالق
لــزعــزعــة االسـتقــرار يف العــراق. ولقــد
نـــاقــشـنـــا ضـمـن جـملـــة مـن املـــواضـيع
طــرقــا عـملـيــة يــسـتـطـيع مـن خاللهــا
خـبــــراؤنــــا العـــسـكــــريــــون الــتعــــاون مع
نـــظــــــرائهــم الــــســــــوريـــني والعــــــراقــيــني
)لتـأمـني االمن علـى احلـدود الـسـوريـة
العـــراقـيـــة. واضــــاف )لكـنـنـــا اكـــدنـــا ان
االمـــــر اجلـــــوهـــــري اآلن هـــــو الـــتقـــــدم

احلقيقي وليس اطالق الشعارات(.
وبيـرنـز هـو اول مـســؤول اميــركي كـبيـر
يزور دمـشق منـذ اكثـر من عـام يف وقت
تشهـد العالقـات بـني البلـدين تـدهـورا.
وشارك يف اللقاء )وفـد اميركي موسع،
الشيء الـذي يعكـس الطبـيعة اجلـدية
لـهذه الـزيارة(، عـلى حـد تعبيـر بيـرنز.
وشــــارك عـن اجلــــانـب الـــســــوري وزيــــر
اخلـــارجـيـــة فـــاروق الـــشـــرع والـــسفـيـــر
الــســـوري يف الـــواليـــات املـتحـــدة عـمـــاد

مصطفى.
ويف مـــوضـــوع االرهـــاب، قـــال املـــســـؤول
االمـيــــركـي: )يـنــبغــي علــــى احلـكــــومــــة
الــســوريــة ان تـتخــذ خـطـــوات اليقــاف
اعمـال دول وافراد ومـنظمـات تعمل يف
االراضـي الــســوريــة ويف لـبـنــان وتــسهل
وتــــديــــر مــثل هــــذا العــنف واالرهــــاب(.
وأضــاف ان الــرئـيـس االمـيــركـي جــورج
بـوش ال يــزال )ملتـزمـا بــالتـوصل الـى
سالم عـــادل وشــــامل ودائـم يف الــشـــرق
االوســـط، لـكــن مـــثل هــــــذا الــــــسالم ال
ميكن حتقـيقه بوجـود اعمـال العنف(.
وتــــابع: )اذا قـــامـت ســـوريــــا مبعـــاجلـــة
دواعي القلق هـذه فيـمكن لـعالقتنـا ان
تــأخــذ مـنحـــى مخـتلفــا جــدا ونـتـــائج

وليام بيرنز بعد لقاء مهم مع بشار األسد:

غرينستوك: لندن وواشنطن لن تسمحا بفشل مهمتهام يف العراق

تعـــاون أمــــريكـي ســـوري عـــراقـي لــضـبــط احلـــدود 
ــــــــــــــــابــــــيــــــني ــــــــــــــــام تـــــــــــــســلــل اإلره ـأم ـ

بغداد/طالب املاس الياس
تـــــــواصـل وزارة الــبـلـــــــديـــــــات واالشـغـــــــال
مفــــاوضــــاتهــــا ومـــســــاعــيهــــا مع الـبـنـك
الـــدولـي لــتخــصـيــص مــبلـغ 80 ملـيـــون
دوالر العــادة اعـمـــار العــراق وتــوفـيـــر كل
املـستلـزمـات املـتطـورة مـن اجل النهـوض
بـواقع اخلدمـات اليومـية للمـواطنني يف

احملافظات كافة.
ذكــر ذلك مـســؤول بــرنــامج )نحــو عــراق
انــظف واكـثــــر اشــــراقــــاً( الـــسـيــــد هـمــــام
شفـيق لـ)املــدى( وقــال ان الــوزارة وصـلت

يف ختام مؤمتره الثاني
فوز )21( مرشحاً لعضوية فرع بغداد للمجلس العراقي للسلم والتضامن

3 مـاليني زائــر حتــرسـهم 3 أطــواق أمـنيـــة يف الكــاظـميــة
النـاطق الـرسـمي بــاسم الـسيــد مقتـدى
الــصــــدر يف بغـــداد أن مـــراسـيـم الـــزيـــارة
اسـتمـرت وستـسـتمـر ملـدة ثالثـة ايـام وأن
افـواج الزائـرين يف تـزايد مـستمـر ونحن
جــــادون حلــــراســتهــــا وتــــأمـني وجــــودهــــا

وسالمتها.
أمـا السيـد حسني املـوسوي من مـرجعية
السيد الـسيستاني فقد أكد أن أي خروج
عــن رأي املـــــــرجعــيــــــة الـعلــيـــــــا للــــســيــــــد
السـيسـتانـي يعني شـقاً يف وحـدة الصف
الــشـيعـي مــشـيــراً إلــى أن هـــذا العــام قــد
تـكلل بــاالمــان يف هـــذه املنـــاسبــة بـسـبب
اتفـاق كل املرجعـيات وأن حـوادث الشغب

ال تخدم إال االعداء(.
وذكـــــــر عـــــــدد مــن االطــبـــــــاء يف مـــــــركـــــــز
مـستشفـى الشهـيد محمـد باقـر احلكيم
أن عـــمل املــــســتـــــشفــــــى اقــتـــصـــــــر علــــــى
االسعافـات االولية للزائـرين حيث كانت
بعــض احلـــاالت الـتـي مت عـالجهـــا مــثل
االغمــاء نتـيجــة ارتفـاع درجـات احلـرارة
والـزخم الهـائل  من الـزوار واضـافـوا بـأن
عـدد هـؤالء كـان ضـئيالً بـاملقـارنـة مع مـا
كــــــان يحـــــدث يف الــــســنـــــوات املـــــاضــيـــــة.

ايـة صورة الي مـرجع يذكـر واكتـظ برفع
اجلـنـــازة الـتـــشـبــيهـيــــة لالمـــام مـــوســـى
الــكــــــــــاظــــم وهــــي مــكــــبـلــــــــــة بــــــــسـالسـل
العـباسـيني، تليـها مـواكب تـضرب وتـبكي
مـن اغلـب مـنـــاطق املـــدن العـــراقـيـــة مـن
وسطهـا وجنـوبهـا وهي مـنتظـمة وتـأخذ
دورها يف الدخول إلى الصحن الكاظمي

الشريف لتؤدي مناسك الزيارة.
الـــسـيــــد حــــازم االعــــرجـي ممــثل مـكـتـب
الـسيـد الشهـيد الـصدر ذكـر لـ )املدى( أن
عــددًا من الـزائــرين والــذي يقـدر بــاكثـر
مــن ثالثـــــة ماليـني تـــــرك أمـــــر تـنــظـيـم
اسـتقـبــالهـم يف الكــاظـمـيــة إلــى ممـثلـي
املـــرجعـيــات، وبـضـمـنهـم مكـتـب الــسـيــد
الــشـيهـــد الـصـــدر حـيـث حتــمل كل هـــذه
القــوة الـتـي وضعـت حلـمــايــة الــزائــريـن
)باجاً( موحداً للمرجعيات مما يعني أن
وحـــــدة املـــــرجعــيـــــات قـــــد اجنحــت هـــــذه
املـنــاسـبـــة وسالمـتهــا وأكــد أن الـتـنــسـيق
جــاءٍ مع قــوات احلــرس الــوطـني وقــوات
الـــشــــرطــــة لـتــــأمــني سالمــــة الــــزائــــريـن

واستتباب االمن.
يف حــني أكـــــد الــــشــيخ رائـــــد الـكـــــاظــمــي

واجبها بحـراسة منطقة الكـاظمية على
مــبعــــدة لـيـــســت بقــــريـبــــة مـن الــصحـن
الكـاظمي. وقـد علت الفـتات عـزاء رجال
احلــــرس الــــوطـنـي بــــاسـتـــشهــــاد االمــــام
مــوســى الكــاظم )ع( إلــى جــانـب الفتــات
مـــــواكــب املـــــدن ومــنـــــاطق االئــمـــــة واهل

البيت.
أمــــا القــــوات املــتعــــددة اجلـنـــسـيــــات فال
وجـود لها يف املنـطقة املقـدسة واحملـيطة
بهـــا، بـل علـــى اطــــرافهـــا الـبعـيـــدة، وهـي
متــأهبـة ألي نــداء حلمـايـة الــزوار بهـذه
املنـاسبـة ولم يحـدث أي شيء يـذكـر رغم
أن عــدد الــزوار جتــاوز الـ 3000000، بل إن
هــــذه الـــسـنــــة كــــانـت مـن أهــــدأ الـــسـنـني
حــسـبـمـــا ذكـــر املالزم االول محـمـــد علـي
جـاسم من قـوة جندة الكـاظميـة التـابعة

للشرطة.
وعلــى مــرمـــى البـصــر تــرفع حـشـــود من
املسلمني الشيعـة اياديها للدعاء وأخرى
للطم على الـصدور يف حني تقف مواكب
مــنــظــمـــــة تقـــــرع بـــــالــطــبـــــول وتــضـــــرب
بـــالـــزجنــيل علـــى الــظهـــور ومـتــسلــسلـــة
ابتـداء من مـوكب الكـرادة الـذي خال من

وحـــــــدهـــــــا لـــن تــــــســـتــــطـــيـع ان جتـلـــب
االســتقــــرار الــــى العــــراق. واضــــاف )ان
العـراق يف املرحلـة احلاليـة ليس رهـانا
فــــاشـال. نحـن يف مـــــرحلــــة انــتقــــالـيــــة
ونواجه صعـوبات كبيـرة. ولكن اذا تبني
يف الـنهايـة ان العراق كـان رهانـا فاشال
واذا تــركت قـوات الـتحــالف هـذا الـبلـد
يف هـذا الوضع، سـيكون ذلك اسـوأ مما
كـــــــانــت احلـــــــال عـلــيـه( قــبـل احلـــــــرب.
واعـتبـر انه )اذا مـا اسـتطـاع العـراق ان
يتـخطى هـذه املرحلـة احلاليـة، واذا ما
قــــــرر مجــتــمعـه انه ال يـــــريــــــد العــنف،
وبــاالخـص ال يــريــد ارهــابـيني اجـــانب
علـــــــى ارضه، واذا اصـــبح هــــــذا الـــبلــــــد
مــستقــرا ومنـفتحــا، نكـون قـد احـرزنـا
تقـدمـا(. واضـاف )ان املـرحلـة احلـاليـة
يف غــــايــــة اخلــطــــورة، ويجــب ان نفـكــــر
لـــيــــــس فـقــــط بــــــــاســـتـعـــمــــــــال الـقــــــــوة
الـعسكريـة، بل بسيـاسات واسعـة تهدف
الــــــى مـــنع االرهــــــاب مــن االفــــــادة مــن
مـصـــادر بقـــائه الـتـي يــسـتـمــدهـــا علــى
املــــــســـتــــــــوى الـعــــــــاملـــي مـــن الـــتـعـــبـــئــــــــة

واالستقطاب ضد الغرب(. 
واعتبـر السفيـر البـريطـاني الـسابق يف
االمم املـتحــدة ان اســامــة بـن الدن اراد
مــن خالل اعـتـــــداءات 11 ايلــــول 2001
)ان يجـر الـواليــات املتحـدة الـى حـرب
على ارض عـربية يف اقـرب مكان ممكن
مـن املــملـكـــــة العــــربـيــــة الــــسعــــوديــــة(.

ايجابيـة لكل االطراف(، مشيرا الى ان
)الوقت حان لعمل ملموس(.

وذكرت وكالـة االنباء السوريـة الرسمية
ان الــــرئـيـــس الـــســــوري بـــشــــار االســــد
ومــســاعــد وزيــر اخلــارجـيــة االمـيــركـي
لـشــؤون الـشــرق االوسـط وليــام بيــرنــز
اتفقــا خالل لقـائـهمـا يف دمـشق أمـس
علــى )اسـتمــرار احلـــوار والتـشـــاور بني
اجلـــانـبـني(، كـمــــا اتفقـــا علـــى )ايجـــاد
اآللـيــــات املـنــــاسـبــــة لــــذلـك(. وقــــالـت
الوكالـة بعد انتهاء االجتماع ان االسد
وبـيـــرنـــز )بحـثـــا االوضـــاع يف املـنــطقـــة
وخصـوصـا الـوضع يف العـراق وعـمليـة
الــسالم يف الــشــرق االوسـط ومــوضــوع
االرهــاب والتعـاون الـدولـي ملكـافـحته(.
واضــافت ان االسـد اكـد )وقـوف سـوريـا
الــى جـــانب الــشعـب العـــراقي الــشقـيق
مـــن اجل صــــــون وحـــــــدته الــــــوطــنــيــــــة
واستعادة اسـتقالله وامنه واستقراره(.
ويف السيـاق نفسه اعلن املمـثل السابق
لــبـــــريـــطـــــانــيــــــا يف العـــــراق جــيـــــرميــي
غرينـستوك امـس ان الواليـات املتحدة
وبــريـطـــانيــا وحلفـــاءهمــا يف االئـتالف
العـسكـري يف العـراق لن يـسمحـوا بـان
يـتحــول هــذا الـبلــد الــى )رهــان فــاشل
على الدولة(، ويصبح العراق أسوأ مما

كان عليه قبل احلرب.
وقال غريـنستوك، يف مقـابلة مع اذاعة
)بـي بـي ســي(، ان القـــــوة العـــسـكــــريــــة

منحـة مـن البـنك الــدويل بقـيمــة 80 مليـون دوالر
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انفجار سيــــارة قرب كليــــة طب األسنـــــان باملـــــوصل 
)شارع بغداد(، الـذي يطلق املوصليون
عـليـه اليــوم اسم )شــارع املــوت( لـكثــرة
مـا يشهده مـن اشتباكات مـسلحة ضد
اآللـيــــات األمــــريـكـيــــة الـتـي متــــر مــنه

دائماً.
وقـــــدر الــــشهـــــود العــيـــــان أعـــــداد تلـك
اجملــاميع مبـا يقــرب من 150 مـسلحـاً

من أعمار مختلفة وكانوا ملثمني.

واملركبات القريبة من وقوع االنفجار.
ويف مــدينـة املــوصل أيـضـاً أفــاد شهـود
عـيـــان مــســـاء اجلـمعـــة أن أعـــداداً مـن
املـسلـحني ظهـروا علـى نحــو ملحـوظ
ــــــــزراعـــي غــــــــربـــي يف حـــي اإلصـالح ال
املوصل مساء أمس األول، وأضافوا أن
ـــــذكـــــورة ظهـــــرت حتـــمل اجملـــــامـــيع امل
أسلحــة متنـوعــة يف الشـارع املعـروف بـ
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بـنــــدر أوغلـــو )102( صـــوتــــاً وسعـيـــد مـــال اهلل )100(
صــوت واحـمـــد العــانـي )98( صــوتـــًا وضحــى صـبــاح
روجي )94( صـوتاً ود. ابـراهيم الـسوداني )91( صـوتًا
وكـامل مدحـت )90( صوتـاً ومهران عـبد اجلـبار )85(
صـوتاً وعقيل عبد احملي )81( صوتاً ود. طه اجلنابي
)79( صـوتـاً فـيمـا فــاز يف عضـويـة االحـتيــاط كل من
مـحمــد عـلي اجلــاف )78( صــوتــاً والـــدكتــورة فــوزيــة

العطية )77( صوتاً وامجد حميد )77( صوتاً.

ومكــونـــات اجملتـمع العـــراقي كــافــة كل مـن د. احمــد
علي ابـراهيم )146( صـوتـاً ورنـا جعفـر يـاسني )145(
صـوتـاً ومحمـد نـاجي )140( صـوتـاً والفـريـد سمعـان
)132( صـــوتـــًا وغـيــــداء سحـــاب عـــواد )118( صـــوتـــًا
وفـريـدون احمـد )118( صـوتـاً وجنـاة ابـراهـيم )113(
صـوتاً وجـاكلني رومايـا )108( اصوات وحـسن اجلاف
)106( اصـــوات وخـــالـــد غـــايـب عـبـــود )105( اصـــوات
ونـضــال عـبــد جــارك )103( اصــوات وعـبـــد اللـطـيف

عـالوي قـــــــد يـلـقــي خــــطـــــــابـــــــا أمـــــــام األمــم املــتـحـــــــدة انفجار سيارة خارج كنيسة يف بغداد واغتيال عقيد ونجله وضابط رشطة يف بعقوبة
الـــســــاعــــة الـثــــالـثــــة مـن صـبــــاح
الـــسـبـت أدت إلــــى اقــتالع الـبــــاب
الـــرئيـس وتهــدمي واجهــة املـبنــى
وذكـــر شـــاهـــد عـيـــان مــن سكـنـــة
مـنـطقــة )مغــربــة( حـيـث حـصل
االنفجـار بـأن سيـارة بيك آب بال
أرقـام وضعت القـنبلة أمـام الباب

وحتركت إلى مكان مجهول.
ويف العمـارة أيضـاً متكـن احلرس
الـــــوطــنـــي العـــــراقــي مـــن إلقـــــاء
القـبـض علـــى 75 شخـصــاً أمــس
الــسبـت بعــد هــروبهـم من سـجن
العمـارة املركـزي، وقال مـصدر يف
احلــــــرس الــــــوطــنــي إن عـــملــيــــــة
الـهـــــــــروب كـــــــــانـــت جـــمـــــــــاعـــيـــــــــة
ومخـــطـــطــــــاً لهـــــا. كــمـــــا أفـــــادت
مصـادر أمنـية أن احلـادث وقع يف
النهـار ممـا يـثيـر شكـوك بـوجـود
تـــــواطـــــؤ بــني رجـــــال الــــشـــــرطـــــة

واجملرمني.

عنـاصر احلرس الـوطني بجروح
صبــاح أمـس الــسبـت يف انفجــار
قــنـــبلـــــــة علــــــى طـــــــريق تـــــسلــكه
قـــافلـتهـم الـتـي كــانـت مـتـــوجهــة
إلــــى كــنعــــان كـمــــا أكــــد املالزم يف

احلرس الوطني حسني علي.
ويف الــــســمـــــاوة قـــــال مـــصـــــدر يف
الشـرطة أن ضـابطـاً يف الشـرطة
بـرتبـة نقـيب قـتل وأصيـب إثنـان
مـن زمالئه بجــروح خطـرة أمـس
الـسـبت يف هجــوم علـى دوريـتهم

يف السماوة.
وقــال املالزم يف الـشــرطــة فــارس
عـــــــــابـــــــس أن رجـــــــــاال مـلـــثـــمـــني
ومـزودين برشاشات كالشينكوف
هــــــاجــمــــــوا الــــــدوريــــــة يف وســـط
الــسـمـــاوة، مــضـيفـــاً أن الـنقـيـب
عمـاد محمـد قتل عـلى الـفور يف
حـني أصـيـب شـــرطـيـــان بجـــروح

بالغة.
وأوضـــــــــــــــــــــــــــــــح
املــــصـــــــدر ذاتـه
أن )الـــنـقـــيـــب
كــــان يعــمل يف
مــكـــــــــــافـحــــــــــــة
اإلرهــــــــــــــــــــــــــــاب
واالجتـــــــــــــــــــــــــار
بـــــــــاخملـــــــــدرات
وســــــــــــــــبــــــق أن
تــــلــــقــــــــــــــــــــــــــــــــى
تـهــــــــــديــــــــــــدات
بــــــــالقـــتل مــن

مجهولني(.
ويف مــيـــــســــــان
قام مجهولون
بــوضـع قنـبلــة
مــحــلـــــــيـــــــــــــــــــــة
الــصــنع أمـــــام
مبنـى اجمللس
ـــــــــــــــى يف األعــل
مـــــــــــــديـــــنــــــــــــــــة
الـعــــمـــــــــــارة يف
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أمـــام هـــذا االجـتـمـــاع نحـــو 176 رئـيــس دولـــة ورئـيــس وزراء
ووزير خارجية.

يـــذكـــر أن مـجلـــس احلـكـم املـنـحل هـــو الـــذي شـغل مـقعـــد
العـراق يف األمم املتحدة، عـند افتتـاح اجلمعيـة العامـة بعد
أشهر مـن اإلطاحة بنـظام صدام. وقـد ألقى كلمـة احلكومة
العراقيـة وقتئـذ زعيم حـزب املؤمتـر الوطـني العراقـي أحمد
اجللـبي، الـذي كـان يـشغل منـصب الـرئـيس الـدوري جملـلس

احلكم.
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العـــــــاملــني يف ادارة وصــيــــــانــــــة وادامــــــة
املشاريع مع الوزارة.

واشار إلى ان الوزارة تسعى لطلب منحة
اضـــافيــة العـــادة اعمــار مـــدينــة الـنجف
االشـرف التـي تضـررت بنـيتهــا التحـتيـة
جــراء املـــواجهــات األخـيــرة مـــوضحــًا ان
العـراق لـم يسـبق له التعـامل مع الـبنك
الـــــــدولــي يف هـــــــذه اجملـــــــاالت وان هـــــــذه
املشاريع ستتولـى ادارتها الوزارة وستوفر
مــن خـاللهــــــا فــــــرص عـــمل كــثــيــــــرة يف

احملافظات املشمولة.

إلــى املــراحل الـنهـــائيــة يف مفــاوضــاتهــا
للحصـول على املـبالـغ لتنفيـذ خطـطها
ومــشـــاريعهــا الـــواسعــة حـيـث تــسـتخــدم
املـنحــة لـتـنفـيــذ )14( مــشــروعـــًا للـمــاء
والـصــرف الـصـحي وتـطــويــر اخلــدمــات
البلـديـة يف محــافظــات )اربيل، ودهـوك،
والـسلـيمــانيــة، وصالح الــدين، وكــربالء،
والـنجف، ومـيــســان، والـبـصــرة( إضــافــة
إلـــى تـــأسـيـــس معهـــد للـتـطـــويـــر الفـنـي
واإلداري يف بغـداد يتـولى اعـداد املالكات
الفــنــيــــــة واقــــــامــــــة الــــــدورات لــتـكــمـــيل

الرتبية تعيد )185( مفصوالً سياسياً للخدمة يف حمافظة البرصة
وذي قار واملوصل

املوصل.
واشـــار الــسـيـــد وزيـــر الـتـــربـيـــة إلـــى أن الـــوزارة حـــددت شـــروط
وضـوابط اعـادة املفصـولني للخـدمة والـتي تقضـي بان ال يـكون
املعــاد للخــدمــة مفـصـــوالً ألسبـــاب تتـصل بــاالمــانـــة والنــزاهــة
وليس محاالً علـى التقاعد السباب صحية وفق الفقرة )6( من
قـانون التقـاعد املـدني رقم )33( لـسنة 1966 املعـدل وأن ال يكون
من مواليد 1941 فما دونه ويتحمل املسـؤولية القانونية كل من
قدم وثائق ومعلومات غير دقيقة ساعدته على العودة للوظيفة

ومن ال يباشر خالل شهر يعتبر أمر إعادته للخدمة الغيا.


