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املعرفة  وادع��اء  اللغوي  التعقيد  عن  بعيدا 
اال�صيل  القوامي�س،يعرف  يف  والتفطحل 
البذرةاالوىل  بانه  ال�صحاحي  القانون  يف 
تنتمي  التي  الفرعيات  �صمن  يدرج  وماتاله 
االنابة عن �صخ�س  الوكيل فهو  ،اما  لال�صل 

ومتثيله يف املكان املطلوب.
مادعانا لهذا املدخل،هو مايجري من �صراع 
العربي  ال���دج���اج  ب��ن  وا���ص��ح وم��ك�����ص��وف 
جهة  من  الربازيلي  الدجاج  جهة،وبن  من 
ي����دور يف  ال�����ص��راع  اخ��رى،ال���ص��ي��م��ا وان 
مت�صدري  ا�صبحنا  ان  العراقية،بعد  احللبة 
احللبات العاملية يف جميع انواع ال�صراعات 
واحليوانية،ولندخل  االن�صانية  العاملية 
نبداأ  ث��م  اب��واب��ه  ا�صيق  م��ن  امل��و���ص��وع  يف 
ممن   ، النتهم  حتى  امل�صتطاع  قدر  باالت�صاع 
وال�صراء،واتخم  بالبيع  وجاء،وحتكم  ذهب 
الدين  رداء  حتت  الفقراء،  ال��وك��الء،وج��وع 

والدين منه براء.
يقال ان احدى املوؤ�ص�صات االن�صانية والعهدة 
على القائل،ومع ان كل �صيء زائل،لكن الزوال 
جادت  التي  املوؤ�ص�صة  تلك  على  الله  لنعمة 
بعطفها وخريها علينا بعد ان وجدت الدجاج 
اال�صالمية  الطريقة  على  املذبوح  الربازيلي 

و�صل  ط��م��ع��ا،ب��ح��ي��ث  ال�����ص��وق  يف  ي��ع��ي��ث 
)2300(دوالر،فجندت  ال��واح��د  �صعرالطن 
طبعا..وار�صلتهم  منها..املوؤ�ص�صة  جنودا 
معامل  على  مبا�صرة  لي�صرفوا  الربازيل  اىل 
ذبح الدجاج هناك،م�صرتطة ان يكون الذبح 
وبال�صكن،وفعال  اال�صالمية  الطريقة  على 
عموم  املذبوح  الدجاج  امل��راد،ودخ��ل  حتقق 
املحافظات وبغداد،وب�صعر 2000دوالر للطن 
مكروه(،كان  كل  من  احفظهم  الواحد.)اللهم 
�صبقت  ،التي  املوؤ�ص�صة  لتلك  اجلميع  دع��اء 
احلكومة يف خرياتها وتقدمي خدماتها ووفق 
وتتكاثر  االي��ام،  اال�صالمية.ومتر  الطريقة 
اال�صيل  ال��وك��الء،دج��اج  االن��واع،وي��ت��ع��دد 
،وغريها  ال�صيوف   القبول،ودجاج  ودجاج 
واحلقيقية  وهمية  اال�صماء..اال�صماء  م��ن 
االح����وط وج��وب��ا..   ب���اب  م��ن  ب��ه��ا  نحتفظ 
وعالمتها امل�صجلة ال�صكن،خمتومة بو�صوح 
لل�صوق  غزوه  وبقوة  دجاجة،  كل  كفن  على 
العراقية اقدم عليه العراقيون لقد�صية ذبحه 
بالدجاج  م��اق��ورن  اذا  ���ص��ع��ره  وان��خ��ف��ا���س 
الطلب  زي��ادة  الكويتي،ومع  او  ال�صعودي 
اال�صترياد،وتكاثرفريق  ح��ج��م  ع��ل��ي��ه،زاد 
وبغداد.اللهم  املحافظات  عموم  يف  الوكالء 

ال �صماتة بدجاج العرب،وان كان �صيفهم يف 
�صلوعنا �صرب.

واالن �صنبداأ باالت�صاع،من غري ان�صياع،بعد 
،و�صكنت  ما�صاع  ما�صاع،و�صاع  �صاع  اأن 
الطالب  ال�����ص��ب��اع،ا���ص��ب��ح  ا���ص��وده��ا  ع��ري��ن 
،اليح�صل  املوؤ�ص�صةاالن...االن  تلك  لوكالة 
خم�صون  ق������دره  م��ب��ل��غ  االب����دف����ع  ع��ل��ي��ه��ا 
والف�صل،وبو�صاطة،  اال�صل  دف���رتادوالري 
ومن  يل  وت��زك��ي��ة،ومت��ل��ق،وع��ط��اي��ا.ع��ل��م��ا 
ماثلني يف معرفة االرقام ان الدفرت يحتوي 

)100(ورقة فئة)100(دوالر.
هومعروف  كما  الطلب  زي���ادة  مل�����اذا..؟الن 
ماح�صل  امل��ط��ل��وب،وه��ذا  �صعر  م��ن  ت��زي��د 
بالفعل،فقد جتاوز �صعر طن دجاج اال�صيل 
االخرى،بحيث  االن�����واع  ج��م��ي��ع  امل��ق��د���س 
ب���ل���غ ال)2700(دوالر،ف��������ي��������م��������ا ت���راج���ع 
اىل)2250( ال��ع��رب��ي  ال���دج���اج  ط��ن  ���ص��ع��ر 
ا���ص��ب��ح �صعر  اك���ر  دوالرا،ول��ل��ت��و���ص��ي��ح 
دينار  ال)5000(  مايقارب  اال�صيل  دجاجة 
عراقي،يف حن دجاجة العروبة ب)3250(
دي��ن��اراع��راق��ي��ا)ال��ل��ه��م ال���ص��م��ات��ة(،وم��ع ذلك 
الفقراء  م��ن  وي��زداد،امي��ان��ا  ي���زداد  الطلب 
الطريقة  وف�����ق  م����ذب����وح  ب����اأن����ه  ام����ث����ايل 

على  التعود  االخ��ره��و  اال���ص��الم��ي��ة،واالم��ر 
بهذا  معروفة  العراقية  والعوائل  النوعية 
االمر،والميان الوكالء بالبيت ال�صعري)لكل 
امرء من قدره ماتعودا(ا�صبحوا يفر�صون 
مع ب�صاعة دجاج اال�صيل منتوجات اخرى 
مايجعل  ال��زب��ائ��ن،وه��ذا  عند  مرغوبة  غ��ري 
�صعرا  ال�����ص��غ��اري��ف��ر���ص��ون  اجل��م��ل��ة  جت���ار 
قدمية  طريقة  اخل�صارة،وهي  لتجنب  اآخ��ر 
عندما  ال�صابق،مثال  النظام  يف  مور�صت 
البقال  يبيع  االن�صة طماطم كان  كانت ت�صح 
معها فر�صا خ�صروات اخرى تالفة كالبطاطا 

امل�صروبة اوالب�صل التالف وغريها.
وا���ص��د، ولتنفرج  ام�����س  ب��ات�����ص��اع  ول��ن��ب��داأ 
الزاوية،ب�صوؤال يحمل اكرب عالمة ا�صتفهام 
االجابة  ال��دج��اج،م��ت��م��ن��ي��ا  ���ص��وق  ع���امل  يف 
املوؤ�ص�صة  ت��ل��ك  ���ص��م��ا���ص��رة  م���ن  احل��ق��ي��ق��ي��ة 
واأجيب،الين  �صاأ�صاأل  ذلك  االن�صانية،ومع 

اعلم متاما لي�س هنالك من جميب.
بال�صكن  ذبح  فعال  الدجاج  ان  هل  �صوؤايل 
الطريقة  ووف��ق  املوؤ�ص�صة،  تلك  وبا�صراف 
مربرات  اال�صالمية؟،الاظن...ملاذا؟وماهي 
ال�صوق  م��اي��دخ��ل  ان  ال��ظ��ن��ون..اق��ول  تلك 
ال��ع��راق��ي��ة م���ن دج����اج اال���ص��ي��ل واالن�����واع 

من  مايقرب  املوؤ�ص�صة  لتلك  التابعة  االخرى 
كل  ا�صتيعاب  ان  يوميا،علما  )125(�صاحنة 
على  يحتوي  ط��ن  )25(ط��ن��ا،وك��ل  �صاحنة 
)100( كارتون،كل واحد منها يحتوي على 
لدجاج  الكلي  العدد  دجاجات،لي�صبح  ع�صر 
اال���ص��ي��ل وت��واب��ع��ه م��ن االن�����واع االخ���رى 
امل��ر���ص��ل��ة م���ن ري������ودي  ج���ان���ريو،او����ص���ان 
ب��اول��و،اوب��رازي��ل��ي��ا،وب��ا���ص��راف ج��ن��ود تلك 
وت�صعن  وخم�س  مالين  ثالثة  املوؤ�ص�صة 
ال���ف دج��اج��ة ي��وم��ي��ا،ال�����ص��وؤال االك��رب،ه��ل 
يوميابال�صكن؟  العدد  هذا  ذبح  املمكن  من 
،وباعتقادي ان تلك املوؤ�ص�صة جندت مليون 
بر�صاقة  ومليونا  بيليه،  ب�صرعة  برازيلي 
رون����ال����دو،و)95( بلياقة  زي��ك��و،وم��ل��ي��ون��ا 
يحققون  حتى  ال�صامبا  راق�����ص��ي  م��ن  ال��ف��ا 
تلك  ،لتحقق  باملرغوب  املطلوب،وياأتونا 
من  ���ص��واء  اجل��ود  درج���ات  اعلى  املوؤ�ص�صة 
الربازيل او من دولة قرب احلدود ،واال ملا 
كانت ال�صكن عالمة اال�صيل،وماكان اجل�صع 
بدجاجتنا  ال���ص��م��ات��ة  ال��وك��ي��ل،ال��ل��ه��م  ث���وب 
تدعي  مبوؤ�ص�صات  الرح��م��ة  العربية،اللهم 
الوكيل،يف  ونعم  الله  االن�صانية.وح�صبنا 

اال�صيل وغري اال�صيل.

يو�سف املحمداويفــــارزة
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الرتبية تنفي اإ�سدارها اأوامر تعيني ملالكات تدري�سية

ن�ساء الب�ساتني..  مناذج م�سرقة للمراأة العراقية

الأ�����س����ي����ل وال�����وك�����ي�����ل... وم��اب��ي��ن��ه��م��ا

بغداد/ ن�سري العوام
املالكي  ال��وزراء نوري  رئي�س  ح�صم 
القانون  دول��ة  ائتالف  قائمة  رئي�س 
الربملانية  االنتخابات  بخو�س  امره 
قائمته  ب���ق���ي���ادة  م���ن���ف���ردا  امل��ق��ب��ل��ة 
ابواب  الت��زال  وق��ت  االنتخابية.يف 
م�صرعة  امل��وح��د  الوطني  االئ��ت��الف 
�صمن  ل�صمه  امل��ال��ك��ي  م��ع  ل��ل��ح��وار 
اعالن  مع  متزامنا  ذل��ك  ج��اء  كتلته، 
اع�صائه  احد  ل�صان  وعلى  االئتالف 
لوحده  بقائمة  املالكي  دخ��ول  "ان 
وال  االئ��ت��الف  على  ���ص��ررا  الي�صكل 
يقلل من ما �صيح�صل عليه االئتالف 
يف االنتخابات من ا�صوات". وعلى 
ابتعاد  معامل  ات�صحت  ذاته  ال�صعيد 
ائتالف  خ��ارج  املطلك  �صالح  جبهة 
�صائعات  اث����ريت  ان  ب��ع��د  امل��ال��ك��ي 

دولة  ائ��ت��الف  لقائمة  ان�صمامه  ع��ن 
ال���ق���ان���ون، االم�����ر ال�����ذي ف��ت��ح باب 
ال�صيا�صين  ل��ل��م��راق��ب��ن  ال��ت��ك��ه��ن��ات 
مب�����دى ام���ك���ان���ي���ة ح�����زب ال���دع���وة 
ال���وزراء  رئي�س  بقيادة  اال�صالمية 
ن�صبة  ح�����ص��د  يف  امل���ال���ك���ي  ن�����وري 
الدارة  توؤهله  اال���ص��وات  م��ن  كافية 
جديدة؟،  دورة  يف  احل��ك��وم��ة  دف���ة 
على  املعتمد  حزبه  ر�صيد  ان  وه��ل 
اال�صا�س  بالدرجة  االمنية  املكا�صب 
كاف لتحقيق ال�صبق يف االنتخابات 

املقبلة؟  
وك�����ص��ف اح����د م��ر���ص��ح��ي االئ��ت��الف 
املالكي  �صروط  عن  املوحد  الوطني 
املوحد.  االئ��ت��الف  اىل  ل��الن�����ص��م��ام 
ن�صر  ع��دم  طلب  ال��ذي  املر�صح  وق��ال 
االحد  ل���)امل��دى(  ت�صريح  يف  ا�صمه 

على  ت���رك���زت  امل��ال��ك��ي  ����ص���روط  ان 
ثالث نقاط ا�صا�صية، اولها ان يكون 
ثانية  لوالية  العراق  ل��وزراء  رئي�صا 
�صيادية  وزارات  ث��الث  ت��ك��ون  وان 
م��ن ح�����ص��ة ح��زب��ه، ا���ص��اف��ة اىل ان 
قيادة  يف  ال���ق���رار  ���ص��اح��ب  ي��ك��ون 
االئ��ت��الف امل��وح��د م��ع ال��ق��ي��ادات يف 
كال�صيد  اال�صالمي  االع��ل��ى  املجل�س 
املجل�س االعلى  عمار احلكيم رئي�س 
حمودي  ه��م��ام  وال�صيخ  اال���ص��الم��ي 
القيادي فيه. وا�صاف: ان من �صروط 
لقائمته  تكون  ان  اال�صا�صية،  املالكي 
وان  الربملان  مقاعد  من   %55 ن�صبة 
من  النيابية  الكتلة   رئي�س  ي��ك��ون 
حزبه. وا�صار املر�صح اىل ان املالكي 
الداخلية  وزارات  ت��ك��ون  ان  طلب 
اخرى  �صيادية  ووزارة  والكهرباء 

من ح�صته قد تكون وزارة النفط من 
احلوار  "باب  لكن  وا�صتدرك  بينها، 
لدخوله  مفتوحًا  مايزال  املالكي  مع 
القيادي  االئتالف".  من جانبه، قال 
كمال  اال�صالمية  ال��دع��وة  ح��زب  يف 
ائتالف  ع��ن  االع���الن  ان  ال�صاعدي: 
رئي�س  يتزعمه  ال��ذي  القانون  دول��ة 
للم�صاركة  امل��ال��ك��ي  ن���وري  ال����وزراء 
املقبلة  ال��ربمل��ان��ي��ة  ب��االن��ت��خ��اب��ات 
وقال  املقبل.  اخلمي�س  يوم  �صيكون 
ال�����ص��اع��دي يف ات�����ص��ال ه��ات��ف��ي مع 
)امل�����دى( ام�������س: ان ائ���ت���الف دول���ة 
االولية  ت�صكيلته  �صيعلن  ال��ق��ان��ون 
كيانا  خ��م�����ص��ن  وي�����ص��م  اخل��م��ي�����س 
دولة  ائتالف  ان  وا�صاف:  �صيا�صيا. 
مع  مفاو�صات  يف  �صيدخل  القانون 
كتل اخرى بعد االعالن عن االئتالف 

ب�صكل ر�صمي. 
معله  ح��م��ي��د  ال��ن��ائ��ب  ق���ال  ذل���ك  اىل 
االع���ل���ى  امل���ج���ل�������س  ال����ق����ي����ادي يف 
مع  احل�����وار  ب����اب  ان  اال����ص���الم���ي: 
اياه  داعيا   ، مفتوحًا  مايزال  املالكي 
لالن�صمام لالئتالف املوحد. وا�صاف 
معله يف ت�صريح ل�)املدى( ام�س: ان 
ر�صمية  دع��وة  اىل  اليحتاج  املالكي 
ان  اىل  ا�صار  لكنه  الينا،  لالن�صمام 
االئتالف  يف  امل��ال��ك��ي  دخ����ول  ع���دم 
االئتالف  ك��ون  عليه  �صررًا  الي�صكل 
لديه ر�صيد �صعبي وجماهريي كاف 
باالنتخابات  ال��ف��وز  ن�صبة  ل�صمان 
وتابع:  ق��ول��ه.  ح�صب  الت�صريعية، 
�صاأن  يقلل من  املالكي مل  عدم دخول 
وحزبه  ال���وزراء  فرئي�س  االئ��ت��الف 

حر بالتحالف مع اي جهة.

ف�سًا عن )55( مقعداً نيابيًا وثاث وزارات �سيادية 

م��سدر يف الئ�ت�الف: امل�ال�كي ا�سرتط 
رئ�ا�س�ة ال�وزراء ث��م�ن��ًا ل�الن��س�م�ام اإل�ي�ن�ا

اأبوظبي/ رويرتز
ال  العراق  ان  االثنن:  ام�س  املركزي  البنك  حمافظ  ال�صبيبي  �صنان  ق��ال 
ي�صتخدم احتياطياته من العملة ال�صعبة يف �صد فجوة املوازنة ولكن امل�صاألة 
ملحافظي  اجتماع  هام�س  على  ال�صبيبي  ت�صريحات  وج��اءت  البحث.  قيد 
البنوك املركزية العربية يف اأبوظبي. وردا على �صوؤال عما اذا كان العراق 
قد ا�صتخدم احتياطياته يف �صد ثغرات املوازنة قال املحافظ " مل يفعل ذلك، 
هناك بالطبع مناق�صات ال ميكن امل�صا�س باالحتياطيات اال من اأجل ا�صتقرار 
ال�صرف االجنبي." ويف العام املا�صي قال البنك املركزي: ان احلكومة لن 
تقرتب من االحتياطيات يف وقت هرعت فيه البالد ل�صد النق�س يف املوازنة 

بعد الهبوط احلاد يف اأ�صعار النفط.  ودعا ال�صبيبي: اىل اأن تكون اأ�صعار 
ملحافظي  اجتماع  يف  ال�صبيبي  وبن  احلالية.  م�صتوياتها  من  اأقل  الفائدة 
البنوك املركزية العربية يف اأبوظبي " نود اأن تنخف�س اأ�صعار الفائدة. هذا 
باملئة  الر�صمي اىل �صبعة  الفائدة  العراقي �صعر  اأمل".وقد خف�س املركزي 
من ت�صعة باملئة يف حزيران املا�صي مع تراجع الت�صخم بف�صل انخفا�س 
اأ�صعار النفط عن م�صتوياتها القيا�صية فوق 147 دوالرا التي بلغتها العام 
املا�صي. و�صعر الفائدة الر�صمي يف العراق ا�صرت�صادي الأ�صعار الفائدة يف 
البنوك اأكر منه اآلية نقدية مبا�صرة نظرا الن القطاع امل�صريف هناك حمدود 

واأ�صواق راأ�صال املال غري متطورة.

البنك املركزي يدر�س �سد فجوة املوازنة من احتياطيات العملة ال�سعبة

بغداد/ احياء املو�سوي
العا�صمة  اىل  ال�صامرائي  اياد  النواب  رئي�س جمل�س  و�صل 
االيرانية طهران �صباح ام�س  االإثنن على راأ�س وفد برملاين 
لدعوة  تلبية  اأي���ام  ع��دة  ت�صتغرق  ر�صمية  زي���ارة  يف  رفيع 
ر�صمية من رئي�س جمل�س ال�صورى االإ�صالمي االإيراين على 
بيان  يف  النواب  ملجل�س  االعالمي  املكتب  وقال  الريجاين. 
اأن يبحث اجلانبان  تلقت )املدى( ن�صخة منه: ان من املقرر 
اأزمة  راأ�صها  على  امل�صرتك  االهتمام  ذات  الق�صايا  من  عددا 
االأو�صط  وال��ف��رات  اجلنوب  حمافظات  تعانيها  التي  املياه 
لنهر دجلة  املائية  للروافد  الكامل  االإنقطاع �صبه  خا�صة بعد 
ملف  اإىل  التطرق  �صيتم  كما  وا�صاف  اإي��ران.  من  والقادمة 
العراقية  اأ�صرى احلرب  العراقين من  ال�صجناء واملفقودين 
اإىل  اإ�صافة  جمهوال  م�صريهم  ي��زال  م��ا  وال��ذي��ن  االإي��ران��ي��ة 

اأو�صاع الالجئن وعدد من الق�صايا العالقة.
اأم��ل��ه يف  ع��ن  �صابق  وق��ت  اأع���رب يف  ق��د  ال�صامرائي  وك��ان 
بعد  خا�صة  املياه  ملف  يف  االإيرانية  االإدارة  تتجاوب  اأن 
التجاوب الرتكي يف هذا املجال واالتفاق على ت�صمن ح�صة 
العراق املائية �صمن اتفاقية ال�صراكة االإقت�صادية بن بغداد 
واأنقرة. وقال النائب عن التحالف الكرد�صتاين عادل برواري 
�صيبحثها  التي  املوا�صيع  اه��م  ان  ل���)امل��دى(:  ت�صريح  يف 
ال�صيا�صية  ال�صامرائي مع اجلانب االيراين متتن العالقات 
على  مقبل  العراق  وان  خا�صة  الطرفن  بن  والدبلوما�صية 
انتخابات برملانية جديدة، م�صريا اىل ان املباحثات �صتتطرق 
اىل  اقناع احلكومة االيرانية بدعم العراق اقت�صاديًا وعقد 
ا�صتخدام  وع��دم  املائية  ال��ع��راق  ح�ص�س  حتديد  اتفاقيات 

املياه كورقة �صغط على احلكومة العراقية.

يف مقدمتها ق�سايا املياه وال�سجناء ومفقودي احلرب

ال�سامرائي يف طهران  لتفعيل امللفات 
العالقة بني البلدين

بغداد/ املدى 
اعلن اجلي�س االمريكي عن اعتقال احد اال�صخا�س امل�صتبه بتورطهم بامل�صاركة يف 
خطف وقتل 13 من اع�صاء فريق التايكوندو عام 2006 يف منطقة اخلالدية التابعة 
ملحافظة االنبار. وقال بيان ع�صكري للجي�س االمريكي "ان قوات العمليات اخلا�صة 
يف  اخلمي�س  اعتقلوا   االمريكي  اجلي�س  يف  م�صت�صارين  مع  باال�صرتاك  العراقية 
منطقة اخلالدية مبحافظة االنبار اأحد امل�صتبه بهم من امل�صاركن يف اختطاف 13 من 
اع�صاء فريق التايكوندو الوطني عام 2006". وا�صاف البيان: اأن عملية االعتقال 
متت مبوجب مذكرة اإلقاء قب�س �صادرة من حمكمة الكرمة، لال�صتباه با�صرتاك هذا 
ال�صخ�س يف اختطاف وقتل اع�صاء فريق التايكوندو، م�صريا اإىل اأن املعتقل ي�صتبه 

با�صرتاكه اي�صا يف عمليات ارهابية وجرائم �صد املواطنن.
وكان م�صلحون جمهولون اختطفوا يف �صهر ايار من العام 2006 فريق التايكوندو 
الرمادي  بن  تدريبي،  مع�صكر  الج��راء  االردن  اإىل  توجهه  خالل  العراقي  الوطني 
العام 2007 عر على بقايا  والفلوجة يف حمافظة االنبار، ويف �صهر حزيران من 

جثث يعتقد انها تعود الأع�صاء الفريق املفقود.
واأ�صار البيان اىل اأن جناح العملية �صيوؤدي اإىل تقدمي اخلاطفن والقتلة اإىل املحاكم 
عملية  يف  امل�صاركن  املجرمن  مواقع  حتديد  يف  ال�صلطات  و�صي�صاعد  العراقية 

االختطاف، التي مر عليها اكر من ثالث �صنوات.

اعتقال اأحد امل�ساركني يف خطف 
وقتل اأع�ساء فريق التايكوندو 

عام 2006 كرباء/ املدى
ق�����ال وزي������ر ال���ع���م���ل وال���������ص����وؤون 
ال�صيخ  حم���م���ود   ، االج���ت���م���اع���ي���ة 
االجنبية  ال��ع��م��ال��ة  اأن  را�����ص����ي: 
قانونية،  غري  البالد  يف  امل��وج��ودة 
قبل  من  م�صكلة  جلنة  وجود  موؤكدا 
الوزارات  وبع�س  ال��وزراء  رئا�صة 
العمالة  ا�صترياد  اآلية  حول  االمنية 
ملنع دخول العنا�صر امل�صلحة بحجة 
العمل اىل البالد.   وا�صاف ال�صيخ 
)اآكانيوز(  وك��ال��ة  بح�صب  را���ص��ي 
االثنن  ام�س  كربالء  زيارته  خالل 
دخلت  التي  االجنبية  "العمالة  اإن 
جاءت  كونها  قانونية  غري  العراق 
يف ظل ظروف اأمنية �صعيفة وغري 

م�صيطر عليها".
القدمي  العمل  "قانون  اأن  واأو�صح   
يوؤكد  حيث  املفعول  �صاري  زال  ما 
منع ت�صغيل اأية اأيدي عاملة اأجنبية 

العراقي،  اجل��ان��ب  يف  نظريها  لها 
بن  البطالة  ن�صبة  اأن  اىل  ا�صافة 
نحن  وبالتايل  مرتفعة  العراقين 
بحاجة اىل م�صاعفة اجلهود اليجاد 
ال�صباب  م��ن  للعاطلن  عمل  فر�س 
ولي�س توفريها لالجانب"، على حد 
"وزارة  اأن  را�صي:  واف��اد  تعبريه. 
االجتماعية  وال�������ص���وؤون  ال��ع��م��ل 
العراقية مل متنح اأية اإجازة الإدخال 
ح��االت  اال يف  االج��ن��ب��ي��ة  ال��ع��م��ال��ة 
خا�صة مثل خدمة املنازل فقط وهي 
اليتقبلون  العراقين  الن  حم��دودة  
"الوزارة  اأن  مبينا:  املهنة"،  ه��ذه 
�صكلت فرق تفتي�س تاأخذ على عاتقها 
العمالة  م��و���ص��وع  م��ت��اب��ع��ة  م��ه��م��ة 
بع�س  يف  امل����وج����ودة   االج��ن��ب��ي��ة 
تبليغ  يتم  حيث  وامل��ح��ال  امل��ط��اع��م 
االجراءات  التخاذ  االمنية  اجلهات 

الالزمة ب�صاأنها". 

وزير العمل: العمالة الأجنبية يف 
العراق غري قانونية

بعيدا عن اخلوف الذي ارادوه لنا .. يذهب اوالدنا اىل �سفوفهم مع اطاللة عام درا�سي جديد .. ا.ف.ب

بغداد/ املدى
االإمن��ائ��ي/ وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزارة  وك��ي��ل  ق��ال 
رئي�س اللجنة العليا ل�صرتاتيجية التخفيف من الفقر 
يف العراق والتي ت�صم يف ع�صويتها عددا من اأع�صاء 
جمل�س النواب ف�صال عن  ممثلي الوزارات واجلامعات 
اإقليم كرد�صتان، قال: ان هذه ال�صرتاتيجية  وحكومة 
تركز على �صتة حماور اأ�صا�صية هي حتقيق دخل اأعلى 
ال�صريحة  لهذه  ال�صحي  امل�صتوى  وحت�صن  للفقراء 
اإ�صافة اإىل ن�صر وحت�صن التعليم وتوفري بيئة �صكن 
اأف�صل وتقليل م�صتوى التفاوت بن الن�صاء والرجال 
وتفعيل احلماية االجتماعية للفقراء. واأ�صاف العالق 
يف ت�صريحات �صحفية ام�س االثنن: اإن تقرير حتليل 

يتناول  والذي  النهائية  مراحله  يف  العراق  يف  الفقر 
مالمح الفقر واأين يرتكز الفقراء ومدى التفاوت بن 

املحافظات وبن احل�صر والريف يف كل حمافظة.
 كا�صفا اإن نتائج هذا التقرير اأظهرت اإن ن�صبة الفقر يف 
العراق بلغت )23%( وان الفقر يرتكز يف الريف اأعلى 
فيما   )%39( الريف  يف  ن�صبته  بلغت  اإذ  احل�صر  من 
بلغت الن�صبة يف املدن )16%(. وهذا يعني اإن غالبية 
الفقراء تقع م�صتويات دخولهم قريبة من م�صتوى خط 
اإج��راءات ملمو�صة  او  �صيا�صات  اأية  فاأن  الفقر وبذلك 
اأن  �صاأنها  من  اله�صة  الفئات  اأو  الفقرية  الفئات  مت�س 

تخّف�س ن�صب الفقر بدرجة كبرية.
تفا�سيل �س3

يف اإطار خطة التنمية اخلم�سية لل�سنوات 2010- 2014

العراق يعتزم  اإطالق اأول �سرتاتيجية 
للتخفيف من الفقر

القد�س/ الوكاالت 
ال�صباب  م����ن  جم���م���وع���ة  ت�������ص���دى 
ملحاوالت  ال��ق��د���س  يف  الفل�صطيني 
تدني�س  امل��ت��ط��رف��ن  ال��ي��ه��ود  م��ئ��ات 
لتدخل  ادى  م��ا  االأق�����ص��ى،  امل�صجد 
معهم،  وا�صتباكها  االح��ت��الل  ق���وات 
االم���ر ال���ذي ا���ص��ف��ر ع��ن ا���ص��اب��ة 40 
منهم  ���ص��ت��ة  ج������روح  ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ا، 
جنود  م���ن   13 وا���ص��اب��ة  خ���ط���رية، 
احلجارة.  طالتهم  ال��ذي��ن  االح��ت��الل 
الرئا�صة  موؤ�ص�صة  اع��ت��ربت  وفيما 
يق�صي  االق�صى  اقتحام  الفل�صطينية 
ال�صالم.  اح���الل  ف��ر���س  على  نهائيا 
اأعلنت م�صادر فل�صطينية ر�صمية يف 
القد�س املحتلة عن اإ�صابة 40 مواطنا 
اإ�صابات   6 بينها  خمتلفة،   بجروح 

خطرية،  بعد ان فتح جنود االحتالل 
والر�صا�س  ال���غ���از  وق��ن��اب��ل  ال���ن���ار 
املرابطن  امل�صلن   جت��اه  املطاطي 
يف  وحميطه،  االأق�صى  امل�صجد  يف 
ان 13  االحتالل  ذك��رت م�صادر  حن 
ا�صيبوا  جي�صه  اف���راد  م��ن  عن�صرا 
والكرا�صي  باحلجارة  ر�صقهم  جراء 
ال�صاخنة  املواجهات  خالل  املعدنية 
بعد  االأق�صى  �صاحات  �صهدتها  التي 
�صالة ظهر ام�س االثنن وامتدت اىل 

ما بعد الظهرية. 
ال�صبان  ب��ن  امل��واج��ه��ات  وات�����ص��ع��ت 
لتمتد  االح��ت��الل  وج��ن��ود  املقد�صين 
االأق�صى  امل�صجد  ح���دود  خ���ارج  اىل 
املحتلة  ال��ق��د���س  ي�صع  ال���ذي  االأم����ر 
املمار�صات  ب�صبب  بركان  فوهة  على 

�صلطات  متار�صها  التي  واالنتهاكات 
االحتالل يف املدينة.

�صيا�صية  و�صخ�صيات  قيادات  وقالت 
ودي��ن��ي��ة ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة يف اح���ادي���ث 
�صحفية  ت�����ص��ري��ح��ات  يف  منف�صلة 
املتطرفن  ال��ي��ه��ود  م��ئ��ات  ان  ام�����س 
وتدني�صه  االق�صى  اقتحام  ح��اول��وا 
بن   وربطوا  فيه،  �صلواتهم  باقامة 
ه���ذه امل���ح���اوالت م��ع ذك����رى ان���دالع 
حينما   2000 عام  االق�صى  انتفا�صة 
"االإ�صرائيلي"  الوزراء  رئي�س  �صمح 
، الرييل �صارون  باراك  ايهود  اآن��ذاك 
ادى  م��ا  ال��ق��د���ص��ي  احل����رم  بتدني�س 
مازالت  �صعبية  انتفا�صة  ان��دالع  اىل 

اآثارها م�صتمرة لغاية االآن.
تفا�سيل اخرى �س6

ا�ستباكات بني فل�سطينيني ومتطرفني يهود يف القد�س

ال�سليمانية/ املدى
كبري  ع��دد  على  ال�صليمانية  مدينة  يف  ُع��ر 
املعا�صرة،  الكردية  التاريخية  الوثائق  من 
احلكومة  يف  �صابط  قبل  من  خمباأة  كانت 
ال�����ص��اب��ق��ة. وق�����ال ال�����ص��اب��ط ح�����ص��ن عمر 
"ك�صابط  اإنني  )اآك��ان��ي��وز(  وكالة  بح�صب 
باإتالف  تكليفي  مت  ال�صابقة،  احلكومة  يف 
والتاريخية  القدمية  الوثائق  من  كبري  كم 
تاأكده من  "عند  اأنه  بالكرد". وبن  املتعلقة 
اأهمية تلك الوثائق مل ينفذ اأمر االإتالف بل 
مدينة  يف  ج��دار  بجانب  اإخفائها  اإىل  عمد 
ال�صليمانية". واأو�صح اأن "وزن تلك الوثائق 
ال�صيا�صية  االأو�صاع  حتكي  وهي  اأطنان   5
ال�صليمانية يف احلقبة  واالجتماعية ملدينة 

العثمانية، وت�صرد حياة اغلب ال�صخ�صيات 
ذات  اجلهات  اإط��الع  كيفية  وعن  الكردية". 
انتهاء  اإع��الن  "بعد  اإنه  ح�صن  قال  العالقة، 
واأن  ال�صليمانية  )���ص��راي(  ترميم  م�صروع 
هذا املوقع �صي�صتخدم كمركز حلفظ الوثائق 
من  كل  من  يطلب  اإع��الن  ون�صر  التاريخية 
مديرية  اىل  تقدميها  تاريخية  وثيقة  لديه 
لهم  وك�صفت  بهم  ات�صلت  ال�صليمانية،  اآثار 
وهو  ح�صن،  واأ�صاف  الوثائق".  خمباأ  عن 
�صابط متقاعد: اأنني "تعر�صت اىل ال�صجن 
تلك  باإتالف  قيامي  عدم  ب�صبب  املا�صي  يف 
الوثائق  ه��ذه  تتحول  اأن  اأرج��و  الوثائق، 
اأر�صيف قومي للكرد ينفع يف البحوث  اىل 

والدرا�صات".

طهران–باري�س/ اف ب
اال�صرائيلية  التهديدات  جتاه  التحدي  لهجة  من  ايران  فيه  �صعدت  الذي  الوقت  يف 
بتوجيه �صربة ع�صكرية لها لتحجيم م�صاعيها النووية، اجرت طهران ام�س االثنن 
وزير  عد  ا�صرائيل.  بلوغ  على  ق��ادرة  امل��دى  بعيدة  �صاروخية  ع�صكرية  م��ن��اورات 
النووي  للملف  بالن�صبة  "ات�صح"  الو�صع  ان  كو�صنري  برنار  الفرن�صي  اخلارجية 
االيراين بعد اعالن طهران عن بناء موقع نووي جديد. وقال قائد القوات اجلوية 
حلرا�س الثورة ح�صن �صالمي يف ت�صريحات بح�صب قناة العامل ان "قوات احلر�س 
الثوري االيراين اختربت ام�س بنجاح �صاروخ قدر-1 الن�صخة املعدلة من �صهاب-3 

و�صاروخ �صجيل من طبقتن يعمالن بالوقود ال�صلب يبلغ مداه 1800 كلم. 
تفا�سيل �س7

العثور على 5 اأطنان من الوثائق التاأريخية
 يف ال�سليمانية

اإيران ت�سعد لهجتها التهديدية �سد اإ�سرائيل

بغداد / املدى
تعر�س املتحف العراقي اىل ا�صرار متنوعة  اثر 

التفجريات التي طالت مبنى وزارة اخلارجية القريب 
من مقر املتحف ، و�صملت االأ�صرار تك�صر زجاج 

النوافذ و�صقوط  ال�صقوف الثانوية لبع�س قاعات 
العر�س مع ت�صقق جدران احدى القاعات.

»املدى« زارت املتحف العراقي واطلعت على تلك 
اال�صرار ومراحل اإعادة االعمار الثاين بعد اعمال 

ال�صلب والنهب التي اعقبت التا�صع من ني�صان 2003 
واعدت حتقيقا خا�صا  ين�صر يف ال�صفحة التا�صعة، عن 

قاعات املتحف التي ت�صررت جراء التفجري االرهابي 
املذكور، واآخر اخبار اللقى والتماثيل  واملوجودات 

امل�صروقة وما مت اعادته اىل ادارة املتحف.
تفا�سيل �س9

الدامي" يلحق  "الأربعاء 
اأ�سرارًا باملتحف العراقي

حذر االأمن العام لالمم املتحدة بان كي 
مون من ت�صارع وترية االحرتار املناخي 
منبها اىل ان العامل "يتجه اىل الهاوية . 

الثالث  املوؤمتر  امام  مون  كي  بان  "وقال 
لالمم املتحدة حول املناخ ان "اقدامنا 

ت�صغط على الت�صارع االحرتاري الذي 
يتجه بنا اىل الهاوية". ويف �صياق 

مت�صل و�صف تقرير لالأمم املتحدة يحمل 
عنوان "امل�صح االقت�صادي واالجتماعي 

العاملي ل�صنة 2009"املبالغ املالية 
املخ�ص�صة ملواجهة التغري املناخي يف 

العامل باأنها "غري كافية ب�صورة مفزعة".
تفا�سيل �س12

كي مون: الحرتار 
املناخي يقود العامل 

اإىل الهاوية


