الرتبية تستكمل استعداداهتا لالمتحانات العامة

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي

بغداد/املدى

العدد (  ) 666السنة الثالثة السبت( ) 13أيار 2006

اعلن الدكـتور عبد الفالح حسن السوداني وزير التربية عن
استحـداث اكثـر مـن سبعـة آالف مـركـز امتحـاني للـدراسـات
العامة :املتوسطة واإلعدادية للعام الدراسي احلالي.
واضـاف بـأن الــوزارة استكـملت حتـديـد املـراكــز االمتحــانيـة
وت ـسـمـيــة امل ـشــرفـني علــى االمـتحــانــات مـن مــدراء مــراكــز
وقــاعــات  .اضــافــة إلــى ت ــوفيــر اجل ــوانب اخل ــدمي ــة يف تلك
املراكـز.واشار الـسوداني إلـى ان اكثر مـن ستة ماليـني طالب
سيتـوجهون الداء االمتحـانات الشفـوية يوم  2006/5/20يف
حـني سـيكــون يــوم  2006/5/23مــوعــداً الداء االمـتحــانــات
التحريرية.
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جتاذبات املطالب الوزارية تعرقل إعالن احلكومة

الدعوة ينتقد انسحاب الفضيلة من احلكومة

والعراقية ترهن مشاركتها بحصتها من الوزارات
كتب محرر الشؤون السياسية
سيـطرت جتاذبـات املطالب الـوزارية على
الـساحـة اإلعالميـة أمس ،ممـا يعكس أن
عـلى رئـيس الـوزراء املكلـف خوض جـولة
جــدي ــدة من املـشــاورات مـن أجل تق ــريب
وجهات النظر.
ويـبـ ــدو أن الــتفـ ــاؤل بـ ــإمـكـ ــانـي ـ ــة إعالن
احلكـومـة خالل األيـام الـقليلـة القـادمـة
بـات أمــراً صعبـاً يف ظل تــأكيـد املـراقـبني
علـى عـودة املـشـاورات إلـى مــربعهـا األول
بع ـ ــد أن دخلــت حقـيـبـ ــة الــنفــط دائـ ــرة
العقبات التي تعترض تشكيل احلكومة.
وكـان قـادة سيـاسيـون قـد أكـدوا أن حـسم
أس ـم ـ ــاء املـ ـ ــرشحــني ل ـت ـ ــول ــي حق ـي ـب ـتــي
ال ـ ــداخلـيـ ــة والـ ــدفـ ــاع سـيـكـ ــون احلـلقـ ــة
األخـي ــرة يف سلــسل ــة م ـش ــاورات ت ــشكـيل
احلكومـة ،يف وقت تسـربت فيه أبنـاء عن
نـ ـيـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ــال ـك ــي أن ي ـ ـ ـشـغـل الـ ـ ـ ــوزارت ــني
األمـنـيـتـني شخ ـصـيـ ـاً ب ــال ــوك ــال ــة حلـني
التوصل إلى اتفاق مرض بشأنها.
ويـأتـي إعالن حــزب الفـضـيلـة اإلسـالمي
(أحـ ـ ــد مـكـ ـ ــونـ ـ ــات االئ ـتـالف) العـ ـ ــراقــي
امل ـ ــوح ـ ــد عــن انـ ــسح ـ ــابه مــن تـ ـشـكــيل ـ ــة
احلكـومـة لـيضـيف الكـثيــر من الـتعقيـد
على مـهمة املـالكي الـذي تؤكـد األوساط
الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة سعــيه لـتـ ـشـكــيل حـكـ ــومـ ــة
مشاركة حقيقية.
وكان حزب الـفضيلة قـد أعلن أمس عن
انــسحــابه مـن احلكــومــة بع ــد اعتــراضه
على آليـة توزيع احلقائب الـوزارية وعلى
ع ــدم مــنح حقـيـب ــة الـنفـط إي ــاه .واعلـن
االن ــسح ــاب يف م ــؤمت ــر صح ــايف بقـص ــر
املــؤمت ــرات يف بغــداد املـتحــدث الــرسـمـي
بــاسم حـزب الفـضيلــة االسالمي الـشيخ
صـباح الـساعـدي .وقال" :انـنا وجـدنا ان
الــذهنيـة املـتحكمـة يف تشـكيل احلكـومـة
العـراقيـة هـي املصـالح األنـانيـة الـضيقـة
واملـك ـ ـ ــاســب الـ ـ ــشخـ ـص ـيـ ـ ـ ــة والف ـئ ـ ـ ــوي ـ ـ ــة
وال ـت ـن ـ ــافـ ــس علــيه ـ ــا ونـ ـس ـي ـ ــان اله ـ ــدف
األس ــاسي وهــو خــدمــة امل ــواطن وت ــوفيــر
حقــوقه األســاسيــة مـن األمن والــسيــادة
واحلـ ـ ــريـ ـ ــة وسـ ـ ــائ ـ ـ ــر حقـ ـ ــوق االنـ ـ ـسـ ـ ــان
األخ ـ ــرى" .واك ـ ــد ال ـ ـس ـ ــاعـ ـ ــدي يف نفـ ــس

الـ ــوقـت ان حـ ــزبه سـيــبقـ ــى يف العــملـيـ ــة
الــسيــاسيــة ولـكن خــارج احلكــومــة وقــال
"مع ذلـك س ـيــبق ـ ــى دورن ـ ــا ايج ـ ــاب ـي ـ ــا يف
تقـ ـ ــومي ع ــمل احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة ونـقل صـ ـ ــوت
ال ــشعـب ب ــأم ــان ــة داخـل مجلــس الـن ــواب
واملسـاهمـة يف بنـاء العـراق املـزدهـر احلـر
راجني مـن جم ــاهيــرنــا خــاصــة ومـن كل
شــرائـح اجملتـمع أن يـتفـهمــوا مــوقـفنــا".
ازاء ذلك انتقد حـزب الدعـوة االسالمية
مـ ــوقـف الف ـضــيلـ ــة معـتـبـ ــرا ان ذلـك لـن
يسهم يف دعم العملية السياسية.
وقـال النـاطق بـاسم حـزب الـدعـوة حيـدر
العبادي " ان انسحاب الفضيلة ال يسهم
يف اجنـاح العلميـة السيـاسية" ،مـؤكدا ان
كــتل ـ ــة ن ـي ـ ــاب ـي ـ ــة اذا ك ـ ــانــت ال ت ـ ــرغــب يف
املـشاركـة باحلكـومة فهـذا شأنهـا ،لكن ان
تـك ـ ــون تلـك الـكــتل ـ ــة ج ـ ــزءا مـن ائــتالف
برملاني فعليها ان تلتزم بتوجهاته"".
ويـتـنـ ــاف ــس ح ـ ــزب الف ـضــيل ـ ــة مع كــتلـ ــة
"مـسـتقلــون" علــى حقـيبـة الـنفـط حـيث
يصـر حـزب الفـضيلـة علـى انهـا يجب ان
تك ــون مـن ن ـصـيــبه بـي ــد ان ق ــوى اخ ــرى
تــرشح لهــا حــسني الـشهــرستــانـي رئيـس
ك ــتل ـ ـ ــة "املـ ـ ـس ـتـقلـ ـ ـ ــون" داخل االئ ــتالف.
وعرضت قـوى برملانـية ليبـرالية مقـترحاً
علـى رئيـس الــوزراء املكلف نـوري املــالكي
يـقـ ـ ـض ــي بـ ـ ـ ـ ــإبـعـ ـ ـ ـ ــاد وزارة الـ ـنـف ـ ــط ع ــن
الصـراعات احلـزبية والـسياسيـة واختيار
وزيـ ـ ــر م ــتخـ ـص ــص ي ـ ـس ـتـ ـط ـيـع ايقـ ـ ــاف
عمـليـات الـتهــريب بــاالنتــاج والتـصـديـر
ومـك ـ ـ ــافح ـ ـ ــة الفـ ـ ـسـ ـ ــاد االداري واملـ ـ ــالــي
املستشري بالوزارة.
من جــانبه قـال ابــراهيـم اجلنـابـي عضـو
مجلــس الن ــواب عن كـتلــة الع ــراقيــة":إن
احلقـائب الوزارية السيـادية التي طالبت
بهـا القـائمـة لم حتـسم حلــد اللحظـة"..
وأضــاف أمـس" :طــالـبنــا بــان تكــون وزارة
الـدفاع مـن حصتـنا لعـدم حصـولنـا على
احد املنـاصب السيادية " .وأوضح":لغاية
مـنـتــصف لـيل ــة أمــس لـم نـتعـ ــرف عل ــى
الـ ــوزارات الـتـي اسـنـ ــدت الـيـنـ ــا ولـم تـتـم
تـسمـية احـد من أعضـاء القـائمـة لتـولي
هـذا املنـصب أو ذاك" .وبني اجلنـابي ":أن

غرق دبابة يؤدي إىل موت أربعة
جنود أمريكيني يف الكرمة
بغداد  /املدى
قال اجليـش األمريكي يـوم أمس اجلمعـة أن أربعة
من أفـراد مشاة البحرية غرقوا حني هوت دبابتهم
من جسر إلى قناة قرب الفلوجة.
وذكــر بيــان للجيــش أن مقتل طــاقم الـدبـابــة وهي
مـن طراز ابـرامز يـوم اخلميـس املاضـي قرب قـرية
الكــرم ــة يف محــافـظــة االنـبــار لـم يحــدث نـتـيجــة
هجوم من جانب العدو.

اجللبي يدعو جملس النواب
إىل حل هيئة اجتثاث البعث
بغداد  /إنصات
دعــا نــائـب رئـيــس الــوزراء املـنـتهـيــة واليـته الــدكـتــور أحـمــد
اجللبي إلى حل هيئة اجتثاث البعث التي يرأسها.
وقـال اجللـبي يف مقـابلــة أمس :أن الـدستـور العـراقي يخـول
مجلس الـنواب منـاقشـة قانـون الهيئـة وحلها إذا مـا وجد يف
ذلك مــصلح ــة للـبالد .وأض ــاف :أن ــا م ـسـتع ــد للـتـنحـي عـن
رئـاسـة هـذه الهـيئـة وسـأضع هـذا األمـر بيـد مجلـس النـواب
اخملول باتخاذ القرار املناسب بهذا الشأن.
وأك ــد اجللـبـي أنه آن األوان إلع ــادة الـنـظ ــر بهـيـئ ــة اجـتـث ــاث
الـبعث وقانـونها بعـد ما قـامت بالعـديد مـن اخلطوات خالل
السنوات املنصرمة.

مـ ــا حت ـصـل علــيه ال ـصـحف والـ ــوكـ ــاالت
واحملـطــات الفـضــائيــة مجــرد تـســريبــات
إعالميـة ال أكثـر وال متت حلقيقـة األمر
بصلة" .واشار إلـى":اننا ننتظر احلقائب
الـتـي ســتخ ـصــص لـن ـ ــا ويف ض ـ ــوء ذلـك
س ـيــتح ـ ــدد م ـ ــوقف ـن ـ ــا مــن املـ ـش ـ ــارك ـ ــة او
عدمها".
وكــان امل ــالكـي رئـيــس الــوزراء املـكلف قــد
اسـتقـبل أم ــس يف مكـتـبه بـبغ ــداد ع ــدداً
من أعـضــاء القــائمــة العــراقيــة بحـضـور
عدد من قـياديي كـتلة اإلئتـالف العراقي
امل ـ ــوح ـ ــد ،وج ـ ــرى خالل الـلق ـ ــاء تقـيـيـم
الـوضع الـسيـاسـي واستـكمـال املـشـاورات
بني الكـتل السيـاسيـة لتـشكيل احلكـومة
املرتقبة.
مــن جهــته قـ ــال سلـيـم عـبـ ــد اهلل ع ـضـ ــو
مجلــس الن ــواب عن جـبه ــة التــوافق":إن
اجلبهـة بانـتظار الـرد على املطـالب التي
قـ ــدمــته ـ ــا للـمـ ـشـ ــاركـ ــة يف احلـكـ ــومـ ــة و
احلقـ ــائـب الـ ــوزاريـ ــة الـتـي تـ ــرغـب يف أن
تتوالها".
وأض ــاف":أن اجلـبه ــة ق ــدمـت إل ــى كـتل ــة
االئتالف العراقي املوحد مطالبها يف أن
تـك ـ ــون وزارات ال ـت ـ ــرب ـي ـ ــة وال ــتخـ ـط ـي ــط
واإلسـكـ ـ ــان وال ــتع ـم ـيـ ـ ــر مــن حـ ـص ــتهـ ـ ــا
باإلضـافة إلـى وزارة دولة كـأن تكون وزارة
الــدولــة لـش ــؤون اجملتـمع امل ــدني أو وزارة
الدولة لشؤون مجلس النواب".
وب ـش ــأن مـط ــالـب ــة اجلـبه ــة بـت ــولـي وزارة
ال ــدف ــاع أوضح عـب ــد اهلل":أن ت ــولـي وزارة
الـدفـاع هـو مـطلب مـن مطـالـب اجلبهـة
لـكن إذا مت التـوصل إلـى اتفـاق مع بقـية
األطـ ـ ــراف ال ـ ـس ـيـ ـ ــاس ـيـ ـ ــة امل ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة يف
مـب ــاحـث ــات ت ــشكـيـل احلك ــوم ــة ب ــان مـن
يـتولـى تلك الـوزارة وفق شـروط تنـسجم
مع رغـب ــات الـتـ ــوافق فلـن نـتـم ـسـك به ــا
عل ــى أن يـتـم الــتع ــامـل مع مـن يـت ــول ــى
وزارة الداخلية باملثل".
وأفاد ":يف حـال عدم الـتوصل إلـى اتفاق
وعدم االستجـابة ملطـالب جبهـة التوافق
فـأن اجلبهـة سيكـون لهـا رأي آخــر بشـأن
مـ ـش ـ ــاركــته ـ ــا يف احلـك ـ ــوم ـ ــة والعــمل ـي ـ ــة
السياسية برمتها".

خالل عمليات دهم نفذتها قوات الدفاع

اعتقال  200مشتبه هبم يف  4تنظيامت مسلحة وإفشال  41هجوماً
بغداد /املدى
متـكـنـت قـ ــوات وزارة الـ ــدفـ ــاع مـن
تـفكـيـك مجـم ــوع ــات كـبـي ــرة مـن
الـ ـشـبـكـ ــات اإلرهـ ــابـيـ ــة الـتـ ــابعـ ــة
لـتـن ـظـيـم ــات مـ ـس ــؤول ــة عـن شـن
ـوع ـ ـ ـ ــة م ــن الـعـ ـمـل ــي ـ ـ ـ ــات
مـج ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ
اإلرهــابيــة وإيقـاع عـدد كـبيــر من
الـضحـايــا بني املــدنيـني .وجنحت
خالل  96سـاعـة يف اعـتقــال نحـو
 200مــن اإلره ـ ـ ــاب ـيــني وتـع ـ ـط ـيـل
عـ ـ ـش ـ ـ ــرات الع ـبـ ـ ــوات ال ـن ـ ـ ــاسفـ ـ ــة
املـوقـوتـة .ذكـر ذلـك بيـان لـوزارة

الدفـاع وقال أن قواتـها متكنت يف
سـت مح ــاف ـظ ــات مـن دهـم أوك ــار
لع ـصـ ــابـ ــات مـ ــا يـ ـسـمـ ــى بـ"لـ ــواء
اإلسـالم" و"جـ ـيـ ـ ــش الـفـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــان"
و"الـت ــوحـي ــد" و"كـتـيـب ــة الف ــاروق"
بع ــد حت ــدي ــده ــا ،حـيـث ضـبـطـت
وثـائق تكـشف خـطط اإلرهـابـيني
املقـبل ــة وتتــضمـن معلــوم ــات عن
حتـ ــرك ـ ــاتهـم ومـن بـيــنهـ ــا وث ـ ــائق
ج ـ ـ ــرى ض ـب ـ ـطـه ـ ـ ــا خـالل إح ـ ـ ــدى
عـملـي ــات ال ــدهـم املـب ــاغـت ــة الـتـي
نفذت يف منطقة احلي العسكري

استشهاد  6بينهم  5جنود واختطاف رجل اعامل لبناين يف بغداد
بغداد  /املدى
اسـت ــشهـ ــد اربع ــة جـن ــود ع ــراقـيـني يف
هج ــوم اســته ــدف دوري ــة لـلجـي ــش يف
الـضلوعـية أمـس اجلمعـة فيـما قـضى
جـنـ ــدي خـ ــام ــس يف اطالق نـ ــار علـ ــى
نقـطة تفتيـش للجيش يف بغـداد على
ما افادت مصادر امنية.
وقــال مـصــدر يف الـشــرطــة يف ن ــاحيــة
الضلوعيـة "قتل اربعة جنـود عراقيني
واصـيـب ثـمــانـيــة مــدنـيـني بجــروح يف
هجوم استهدف دورية للجيش".
واوضح ان "مسلحـني مجهولـني القوا
قـن ــابل ي ــدوي ــة عل ــى دوري ــة مـن ثالث
آلـيـ ــات كـ ــانـت تـ ــؤدي مهـ ــام امـنـيـ ــة يف

اجلزء الشمالي من الضلوعية".
مـن ج ــانـب آخ ــر ،اعـتـقلـت ال ـش ــرط ــة
"شخـصا كـان يصنع عـبوات نـاسفة يف
منزله يف منطقة املدائن .
واوضـح مـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدر أمـ ـن ــي ان "اح ـ ـ ـ ــدى
الع ـبـ ـ ــوات انـفجـ ـ ــرت اث ـنـ ـ ــاء ق ـي ـ ـ ــامه
بـاعدادهـا ما ادى الـى اصابـته بجروح
خطرة بترت على اثرها احدى يديه".
الــى ذلك أفــاد مـصــدر رسـمي لـبنــاني
أمـس اجلمعــة أن مجمـوعـة مجهـولـة
خطفت رجل األعـمال اللبـناني كـارلو
دكاش قبل ثالثة أيام يف بغداد.
وأوضح املـصــدر أن مـسلـحني يــرتــدون
ب ــزات ال ـش ــرطـ ــة الع ــراقـي ــة خــطف ــوا

البنك املركزي يبيع أكثر من 50
مليون دوالر باملزاد العلني
بغداد  /املدى
بــاع الـبـنك املــرك ــزي العــراقـي  51.145.000دوالر
أمــريـكي يف مــزاد للـمتــاجــرة بــالعـمل ــة األجنـبيــة
أقيم اخلميس املاضي يف بغداد.
وشاركت يف املزاد  17شركة استثمارية مساهمة يف
الـعمـلي ــة التـي شه ــدت منــافـســة ملحــوظــة وكــان
ال ــسع ــر ال ــذي رسـ ــا علـيه امل ــزاد ه ــو  1477ديـن ــاراً
للدوالر الواحد.

إمام مسجد الكيالين :احلرضة القادرية ال عالقة هلا
بورشة التفخيخ التي عثر عليها يف املنطقة
بغداد  /املدى
اك ـ ــد ال ـ ـش ـيـخ مح ـم ـ ــود الع ـي ـ ـس ـ ــاوي ام ـ ــام
وخطيب احلضرة القادرية يف خطبة أمس
اجلـمع ــة ان العالقـ ــة للحـض ــرة الق ــادري ــة
باملـرآب القريب منها الـذي عثر فيه االحد
املاضي على ورشة لتفخيخ السيارات.
وق ــال العـي ـســاوي امــام مـئــات املــصلـني "ال
عالقـة للـمسجـد باملـدرسة الـقادريـة ال من
ق ــريـب وال مـن بعـي ــد ،فهــي تقع يف بـن ــاي ــة
مستقلـة يفصلها عن املسجـد حوالي مائة
متر".
واضــاف ان "املــدرس ــة شيء واملــسج ــد شيء
آخر فهي تـابعة لـديوان االوقـاف ومرتـبطة

طـوابير الغـاز تتحدى حـرارة الصيف!

ارتباطا كليا بالتعليم الديني".
وكــان مـصــدر يف وزارة الــداخـليــة قــد اعـلن
م ـســاء االحــد املــاضـي العـث ــور علــى ورشــة
لتجهيز السيارات املفخخة يف مرآب قريب
مـن احلضـرة القـادريـة ،يف اثـر انفجـار وقع
بعـد ظهـر اليـوم نفـسه يف حي بـاب الـشيخ
حيث توجد احلضرة.
واكد العيـساوي ان "املـسجد القـادري بعيد
عـن ال ـط ـ ــائفـي ـ ــة واحل ـ ــزبـي ـ ــة والق ـ ــومـي ـ ــة
واملــذهـبـيــة وعـن االرهــاب وقــد رفعـنــا رايــة
احمل ـب ـ ــة واالخ ـ ــاء وفــتح ـن ـ ــا قل ـ ــوب ـن ـ ــا لــكل
العــراقيني يف هـذا البلـد ولـم يكن املـسجـد
يف اي ي ــوم من االيــام ج ــزءاً من املــشكلــة".

دك ــاش ال ــذي ي ــزور العـ ــراق كل ثالث ــة
أشهر.
وأش ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن وزارة اخل ـ ـ ـ ــارجـ ـي ـ ـ ـ ــة
اللـبنـانيـة علــى اتصـال مع الـسلطـات
العراقية حول هذه القضية.
وتعرض نحـو ثالثني لبـنانـياً يعـملون
يف شركات خاصة يف العراق للخطف،
ثم مت اإلفــراج عـنهـم بعــد دفع فــديــة
يف معـ ـظــم احل ـ ــاالت .وقــتل أح ـ ــدهــم
على أيدي خاطفيه يف متوز 2004.
كـم ــا قــتل ثالث ــة لـبـن ــانـيـني يف أيل ــول
 2004خـالل مـح ـ ـ ــاول ـ ـ ــة خ ـ ـطـفـهــم يف
بغداد.
تفاصيل موسعة ص2

بالفلوجة.
وقـدمت خمـسة بـيانـات أصدرتـها
الـ ـ ــوزارة تف ـ ــاصــيل عــن مج ـم ـ ــوع
اإلجنــازات ومه ــام املالحقــة الـتي
نف ــذتهــا قــوات اجلـيــش العــراقـي
خالل األي ـ ــام األربعـ ــة املـ ــاضـيـ ــة.
وحت ــدثت عـن ضبـط كـمي ــات من
األسلح ــة اخلفـيفــة واملـتــوسـطــة
ال ـتــي كـ ـ ــانــت ت ـ ـس ــتخـ ـ ــدم يف شــن
هجـمــات ضــد املــواطـنـني العــزل،
بـاإلضافة إلى إحباط  41هجوماً
بالعبوات املفخخة.

مسعود بارزاين يزور الصني والكويت
اربيل/املدى
قـ ـ ــال ف ـيـ ــصل الـ ـ ــدبـ ـ ــاغ مــن
املـكـتــب اإلعالمـي لـ ــرئـي ــس
إقليم كـردستان ":إن مسعود
بـ ـ ـ ــارزان ــي رئـ ـيـ ـ ــس اإلقـلـ ـي ــم
ي ــرافـقه وف ــد م ـشـت ــرك مـن
احلـ ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـ ـ ــدميـقـ ـ ـ ـ ــراط ــي
الـك ـ ـ ــردسـ ـت ـ ـ ــان ــي واالحت ـ ـ ــاد
الـوطـني الكـردستـاني سـافـر
إلــى الك ــويت أمـس يف زيــارة
رسمية تـستغرق ثـالثة أيام.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف":إن ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارزانـ ـ ــي
س ــيجـ ـ ــري م ـبـ ـ ــاح ـث ـ ـ ــات مع
املسـؤولني الكـويتيـني بشـأن

آلية جديدة لرتمجة وتصديق صورة القيد للمواطنني
بغداد  /املدى
اعتمدت وزارة الداخلية آلية
جديـدة يف ترجـمة وتـصديق
صـ ــورة القـيـ ــد للـمـ ــواطـنـني
ال ـ ــذيــن ي ـ ــروم ـ ــون الـهج ـ ــرة
خارج العراق.
وقال مصدر مسؤول يف وزارة
الـداخليـة رفض الكـشف عن
اســمه يف ت ـص ـ ــريح خ ــص به
(امل ـ ـ ــدى) :علـ ـ ــى املـ ـ ــواط ـنــني
الـ ــذيـن يـ ــرومـ ــون احل ـصـ ــول
علـى صــورة قيـد أن يقـدمـوا
طلـبـ ـاً أو يجلـبــوا كـتــاب ـاً مـن
اجلـه ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ط ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـبـ ــت
امل ـ ــواطـنـني ب ـص ـ ــورة القـي ـ ــد
وتـق ـ ـ ـ ــدميـه ـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى دائ ـ ـ ـ ــرة

األحـوال املــدنيـة مـرفقـة مع
صـ ــورة مـن هـ ــويـ ــة األحـ ــوال
املدنية.
وأض ـ ــاف :أنه تـتـم تـ ــرجـمـ ــة
وت ـصـ ــديق صـ ــورة القـيـ ــد يف
دائ ـ ـ ــرة األح ـ ـ ــوال امل ـ ـ ــدنـ ـي ـ ـ ــة
العـ ــامـ ــة يف شـ ــارع الـ ــرشـيـ ــد
ومـن ثم يف الـوكـالـة اإلداريـة
يف ال ـ ـ ــوزارة وبـع ـ ـ ــده ـ ـ ــا يـ ـت ــم
ت ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــديـقـهـ ـ ـ ـ ـ ــا يف قـ ـ ـ ـ ـسـ ــم
ال ـ ـت ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــديـق ـ ـ ـ ـ ــات ب ـ ـ ـ ـ ــوزارة
اخلارجية.
وبــني امل ـ ـص ـ ـ ــدر أن امل ـ ـ ــواطــن
الـ ــذي يـ ـسـكـن خـ ــارج الــبالد
ويــروم احلصـول علـى صـورة
قـي ــد مـت ــرجـم ــة وم ـص ــدق ــة

علـيه أن يــوكل أحــد معــارفه
ملـ ــراجعـ ــة الـ ــدوائـ ــر املعـنـيـ ــة
وإحـ ـضـ ـ ــار املـ ـ ـس ـت ـمـ ـ ـسـكـ ـ ــات
الـرسـميـة املـتمـثلــة بنـسخـة
مـن جـ ــواز الـ ــسفـ ــر وهـ ــويـ ــة
األح ـ ــوال امل ـ ــدن ـي ـ ــة وشه ـ ــادة
اجلـنـ ـسـي ـ ــة العـ ــراقـيـ ــة أمـ ــا
بـالنـسبــة للمـواطن املـوجـود
داخل البالد ويـروم احلصول
علــى صــورة الـقيــد مـن أجل
السفر إلـى اخلارج فيشترط
أن يح ـض ـ ــر شخ ـصـي ـ ـاً إلـ ــى
دائ ـ ـ ــرة األح ـ ـ ــوال امل ـ ـ ــدنـ ـي ـ ـ ــة
العـ ــامـ ــة يف شـ ــارع الـ ــرشـيـ ــد
وجـلـ ــب املـ ـ ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ـ ـ ـس ـكـ ـ ـ ـ ــات
الرسمية املذكورة أعاله.

اسرتاليا تلقت حتذير ًا منذ عام  2000بشأن تورط إحدى
رشكاهتا يف فضيحة النفط مقابل الغذاء
سيدني /ا ف ب
أعل ـنــت مـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــة ك ـب ـيـ ـ ــرة يف األمم
املتحـدة أمــس اجلمعـة أنهـا كــانت قـد
حـذرت استـراليـا قبـل ست سنـوات من
احـتمـال وجـود رشـاوى تـدفعهـا شـركـة
استرالية إلى صدام.
وقالت فـيليسيـت جونسـتون ،املسـؤولة
يف األمم املـتحــدة الـتـي كــانـت مـكلفــة
مبــراقبـة عقــود النفـط مقـابل الغـذاء
أمـ ـ ـ ــام جلـ ـنـ ـ ـ ــة حتـقـ ـيـق" ،أوصـل ــت كـل
املعلومات التي كانت لدي".
وكـانت املـسؤولـة تتحـدث من الـواليات
املـتحــدة عـب ــر الفـيــديــو ،وقــالـت إنهــا
ن ــاقـ ـشــت مع املـ ـس ــؤول االسـت ــرالـي يف

وزارة اخلـ ــارجـيـ ــة بـ ــرونـتـي مـ ــولـي ــس،
"تكـاليف الـنقل" غيـر القـانـونيـة التي
تـ ــدفـعهـ ــا "ايـه دبلـيـ ــو بـي" ،الـ ـشـ ــركـ ــة
االستــراليـة الـتي كـانـت متلك امـتيـاز
احلبوب االسترالية إلى اخلارج.
وح ــصلـت هـ ــذه احملـ ــادث ـ ــة ،علـ ــى حـ ــد
ق ــوله ــا ،يف سـن ــة  2000.ونف ــى رئـيــس
الـوزراء االستـرالي جـون هـاورد أخيـراً
أم ــام اللجـن ــة نفــسه ــا ،أن يك ــون علــى
معــرفــة بقــضيــة الــرشــاوى قـبل 2005
خـالل حتق ـيـق لألمم املــتح ـ ــدة ح ـ ــول
املوضوع.
واك ــدت ج ــونـ ـسـتـ ــون انهـ ــا طلـبـت مـن
بـرونـتي مــوليـس اجـراء حتـقيق سـري

وأكـدت الـوزارة أن قــواتهـا حـققت
سـلسلـة جنـاحـات أمنيـة الفتـة يف
مـطــاردتهــا املـسـتم ــرة جملمــوعــات
اإلرهــابـيني وعـصــابــات اجلــرميــة
الـتــي تقـ ــوم بـت ـ ــرويع املـ ــواطـنـني
اآلمـنـني .وأشـ ــارت إلـ ــى اعــتقـ ــال
 200إرهــابي ومجـرم بـينهـم  8من
املطلـوبني ،بـاإلضافـة إلى حتـرير
أح ــد اخملـط ــوفـني .كـم ــا حت ــدثـت
عن قـتل  9إرهابـيني ،اثنـان منهم
قتلوا أثناء قيامهم بزرع العبوات
الناسفة.

يف القضية.
وحتقق جلنـة الـتحقيق الـدوليـة منـذ
كــانــون الـثــانـي يف مــا ج ــاء يف تقــريــر
لـالمم املتحـدة (تقـريـر فــولكـر) الـذي
اتهـم "ايـه دبلـي ـ ــو بـي" ب ـ ــدفع رش ـ ــاوى
بقـيـم ــة  220ملـيــون دوالر إلــى صــدام
مـن اجل احلـصــول علــى عقــود ثــابتــة
يف اطـ ـ ــار بـ ـ ــرن ـ ـ ــامج ال ــنفـ ــط مق ـ ـ ــابل
الغذاء.
وك ـ ــانــت (امل ـ ــدى) ق ـ ــد ن ـ ـش ـ ــرت وثـ ـ ــائق
رس ـم ـي ـ ـ ــة تـف ـي ـ ـ ــد ب ـت ـ ـ ــورط عـ ـ ـش ـ ـ ــرات
املـ ـسـ ــؤولـني يف عـ ــدد مـن احلـكـ ــومـ ــات
بقضيـة الرشـاوى املدفـوعة لـصدام يف
إطار فضيحة النفط مقابل الوالء.

مجمل العالقـات السيـاسية
وال ــتج ـ ــاري ـ ــة ال ـتــي ت ـ ــرب ــط
الع ــراق واإلقلـيـم ب ــالكــويـت
وسيـوجه الدعـوة إلى رؤوس
األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة
لالستثمار يف اإلقليم".
وأفـ ــاد الـ ــدبـ ــاغ":إن بـ ــارزانـي
سيغـادر الكـويت إلـى الصني
يف زيــارة ممــاثلــة بنــاءً علــى
دع ــوة رسـمـي ــة تلق ــاه ــا قـبل
أيـ ـ ــام قـالئل مــن ال ـ ــسف ـيـ ـ ــر
الصيني يف العراق".
وأضاف":ينتظر أن تستغرق
الـزيـارة إلـى الـصني أسبـوعـا
ك ــامالً يجــري فـيهــا الــوفــد

محـادثـات تـتنـاول األوضـاع
يف اإلقلـيــم والع ــراق بــنح ــو
ع ــام وت ــوجـيه ال ــدع ــوة إل ــى
الشركات الصينية التجارية
واالسـتـثـمـ ــارات ال ـصـيـنـيـ ــة
لــإلســهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام يف االع ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
والتنمية".
وي ـت ـ ـ ــألف الـ ـ ــوفـ ـ ــد امل ـ ـ ــرافق
ل ـ ـ ـ ـ ــرئ ـ ـيـ ـ ـ ــس اإلقـل ـ ـيـ ــم مـ ــن
انـوشيـروان مـصطفـى نـائب
األمـ ــني الـعـ ـ ـ ـ ـ ــام لـالحتـ ـ ـ ـ ـ ــاد
ال ـ ـ ــوط ـنــي الـك ـ ـ ــردس ـت ـ ـ ــانــي
ومـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــرور بـ ـ ـ ـ ــارزانـ ــي وازاد
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرواري وس ـف ـ ـ ــني دزي ـ ـ ــي
وبخشان زنكنة.

تفجري مدرسة قيد اإلنشاء
وقصف أكاديمية الرشطة يف املوصل
املوصل /املدى
ـج ـ ـ ـ ــر مـجـه ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ــون يف
ف ـ
الـساعـات االولى مـن فجر
يــوم أمـس اجلـمعــة بنــايــة
مــدرســة قـيــد االن ـشــاء يف
منطقـة  17متوز بـاجلانب
الغـربي من املـدينـة .وقـال
ع ــدد مــن سك ــان املـنــطق ــة
ـ(امل ـ ـ ـ ــدى) ان االنـفـج ـ ـ ـ ــار
ل ـ
الـ ـ ــذي اس ــتخـ ـ ــدمــت ف ــيه
كـمـي ـ ــة كـبـي ـ ــرة مـن امل ـ ــواد
امل ـتـفـج ـ ـ ــرة أوقـع اض ـ ـ ــراراً
مـ ــادي ـ ــة بعـ ــدد مـن الـ ــدور
اجملـ ـ ـ ــاورة اضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى
احلـ ـ ـ ــاق اضـ ـ ـ ــرار كـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــرة
بالبناية.
إلــى ذلك اقــدم مــسلحــون
بعـد ظهـر يـوم أمس األول
علـ ـ ــى اق ــتح ـ ـ ــام الع ـيـ ـ ــادة
الطبية اخلـاصة بالدكتور
سليمـان اجلبوري الواقعة
بحـي التحـريـر بـالـسـاحل
االيسر من مـدينة املوصل
ـط ـ ـ ـ ـ ــروه بـعـ ـ ـ ـ ـ ــدد مـ ــن
وامـ ـ ـ ـ
االطالق ـ ــات مــن اسـلح ـ ــة
رشـاشـة مـا ادى إلـى وفـاته
احل ـ ـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ـي ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــا الذ
يف ـ
امل ـسـلح ــون بـ ــالف ــرار ولـم
تـتـمـكـن قـ ــوات الـ ـشـ ــرطـ ــة
باملـدينة مـن تعقب اجلناة
او مع ــرفـ ــة اجله ــات الـتـي
تقف وراءهم .
ويــذكــر بــان اجلبــوري (47

سـن ــة) ك ــان ب ــرتـب ــة عقـي ــد
ب ــاجلـيــش ال ـس ــابق وعـمل
ج ـ ــراح ـ ــا يف م ـ ـس ـت ـ ــشف ـ ــى
امل ـ ــوصـل العـ ـسـك ـ ــري قــبل
سقـوط الـنظــام كمــا سبق
لـلقـ ـ ــوات االمـ ـ ــريـك ـيـ ـ ــة أن
قـ ــامـت بـ ــاعــتقـ ــالـه لعـ ــدة
اشهـ ــر بحج ــة تعـ ــاونه مع
اجل ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــات املـ ـ ـسـلـح ـ ـ ــة
باملدينة.
وعـل ـ ـ ــى صـعـ ـي ـ ـ ــد مـ ـت ـ ـصـل
ت ــع ـ ـ ـ ــرضـ ــت اكـ ـ ـ ـ ــادميـ ــيـ ـ ـ ـ ــة
الـشـرطـة بـاحملــافظـة إلـى
قصف بقنابل الهاون شنه
مجهــولــون .وقــال ضــابـط
يف قيـادة شـرطـة نـينـوى لـ
(امل ـ ـ ــدى) ان اربع ق ـ ـ ــذائف
ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــاون سـقـ ـ ـ ـط ـ ــت داخـل
االكـ ــادميـيـ ــة ال ـ ــواقعـ ــة يف
منـطقــة الـشـالالت شمــال
شـرق املـدينـة مـضيفـا بـان
اخلـســائ ــر اقتـصــرت علــى
اجلانب املادي فقط.
وكـانـت مجمـوعـة مـسلحـة
قد فتحت نيران االسلحة
اخلفيفـة واملتـوسطـة على
دورية للجيش العراقي يف
حـي املـيـثــاق جـنــوب شــرق
املدينة وقال مصدر امني
ان تبـادل اطالق النـار بني
املـسـلحني وافـراد الـدوريـة
اسف ــر عن اصــاب ــة جنــدي
بجروح.

