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القــــوات العـــراقـيـــة تـتـــسلـم مهـــام امـن الـنـــاصـــريـــة وسـط احـتفـــال كـبـيـــر

املــــالـكـي :لـن نــضــيع فــــرصــــة بـنـــــاء العــــراق بـــــاخلالفــــات اجلــــزئـيــــة
بغداد  -الناصرية  /املدى والوكاالت

انتقلـت اخلميـس املاضـي املسـؤوليـة االمنـية يف مـحافـظة
ذي قـار بــشكل رسـمي مـن القـوات مـتعــددة اجلنــسيـة إلـى
القوات العراقية.
وجـرى احتفـال كبيـر حضـره رئـيس الـوزراء والقـائـد العـام
للقوات املسلحة نوري املالكي والقى كلمة قال فيها:

"انه ي ــوم عـظـيـم يف تـ ــأريخ الع ــراق احل ــديـث وي ـس ــرنـي أن
أشارككم هذا املهرجان املـتعدد االبعاد واملعاني على طريق
تـسـلم كــامل امللـف االمنـي يف العــراق" مــشيــرا الــى إن ذي
قــار"لـم تكـن البــدايــة لكـنهــا تــوجـت االنتـصــار وسـتتـبعهــا
احملافظات االخرى بإذن اهلل لتتويج االنتصار الكبير".

وأضـاف"مـازالت امـامنـا حتـديـات كـبيــرة يقف علـى رأسهـا
مــواجهـة االرهـاب الـذي يــسفك دمــاء العــراقيـني ويخـرب
البنى التحتية للبالد وعلينا التصدي له واحلاق الهزمية
به .ودع ــا للعـمل مع ـاً بــروح االخــوة ويف اجــواء املـصــاحلــة
واحلوار الوطني،قائالً:امامـنا فرصة لبناء العراق وإعماره

جـامعة بغـداد تستقبل املـتقدمني للـدراسة املسـائية

املـــؤمتـــر االمـنـي الـثـــالـث يف الــنجف

تـفعــيل قـــــانـــــون االقـــــالــيــم وحمـــــاربـــــة الفـــســـــاد
النجف /املدى

دعـا املـؤمتـر االمنـي الثــالث للفــرات االوسط إلـى
العـمل اجلـاد لـتفعـيل اخلـطـط االمـنيـة يف مـدن
الفرات االوسط لدحر االرهاب واالرهابيني..
واكـد شيـوخ عـشـائـر املـنطقـة خالل املـؤمتـر الـذي
عق ـ ــد يف ال ـنـجف اســتع ـ ــدادهــم الـكـ ـ ــامل ل ـ ــدعــم
اخلـطط االمـنيـة فـيمـا وصـف ممثل قـائـد قـوات
التحـالف هيليـارد إن  -ان املؤمتـر دليل آخـر على
م ــدى الـتع ــاون بـني شـي ــوخ الع ـش ــائ ــر يف الف ــرات
االوسـط االم ــر ال ــذي يـط ــور االجه ــزة واالوض ــاع
االمـنيـة نحــو االفضل ودعـا إلــى خفض مـستـوى
الفسـاد بطرد املسيئني وتكـرمي اجليدين وتطبيق
ال ـن ــظـ ـ ــام عل ـ ــى اجل ـم ـيـع بع ـي ـ ــداً عــن امل ــصـ ـ ــالح
الشخصية.
واكـد محافظـو املنطقة املـشاركون يف املـؤمتر على
استعدادهم الكـامل لدعم وثيقـة النجف االمنية

بجـمـيع ال ــوس ــائل املــمكـن ــة والعـمل اجل ــاد عل ــى
تفعيل اخلطط االمنية
ونوقـشت خالل املؤمتـر االوضاع االمنيـة يف مدن
الفرات االوسط وكـذلك نوقـشت التوصـيات التي
انبثـقت عن املؤمتر الـسابق الذي عقـد يف مدينة
احللـة وكــذلك متـت منـاقـشـة اخلـطـط االمـنيـة
لـلمدن املـذكورة وامـكانيـة تفعيلهـا وسبل الـتعاون
االمـنـي بـني م ــدن الف ــرات االوسـط وزي ــادة ه ــذا
الـتع ــاون واض ــاف ــة الع ــدي ــد مـن ال ـسـبل االمـنـي ــة
اجلـديـدة كـتبــادل املعلـومـات االسـتخبــاراتيــة بني
القـي ــادات االمـنـي ــة وتـب ــادل اخلـب ــرات يف سـبـيل
القبـض على اجملـرمني واخلـارجني عـلى القـانون
كـذلك نـاقـش املـؤمتـرون ضــرورة التعــاون بضـبط
الــسيـطــرات اخل ــارجيــة بـني محــافـظــات الفــرات
االوسـط للحد من اختراقـات االرهابيني ،وكذلك

اكـ ــد املـ ــؤمت ـ ــرون علـ ــى ض ـ ــرورة تق ـ ــومي االجهـ ــزة
االمـنـي ــة واصالح الف ـســاد االداري واالمـنـي فـيهــا
النهــا الـط ــريق الــوحـيــد لـضـمــان عــدم اخـتــراق
االرهــابيـني لتـلك االجهــزة والعـمل علــى تقـويـة
االجهــزة االمـنـيــة يف ال ـشــارع وضـم ــان سالمـتهــا
وجتهيـزهــا بجمـيع االسلحـة واالجهــزة التقـنيـة
احلـديثة يف سبـيل احلد من العمليـات االرهابية
الـتـي ت ـطـ ــول االبـ ــريـ ــاء مـن املـ ــدنـيـني.كـمـ ــا اكـ ــد
املــؤمتــرون علــى تفعـيل قــانــون االقــالـيم واعـطــاء
صالحيات اكـبر لإلدارات املدنيـة احمللية يف سبيل
تقـومي واصالح الفـاسـد يف االجهــزة االمنيـة عن
طريقها وليس عبر روتني الدولة البطيء.
هـذا وشـارك يف املـؤمتــر شيـوخ العـشـائــر واعضـاء
اجمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ــس الــبل ـ ــدي ـ ــة وق ـ ــادة ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة
والوجهاء.

مـديـر رشطـة كــربالء يقــدم استقــالته واغـتيـال ضـابـط امن ســابق
كربالء  /املدى

أك ـ ـ ـ ــد رح ـ ـمـ ــن مـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ــاوي
ـ
الـنـ ــاطـق اإلعالمـي بـ ــاسـم
مـديـريـة شـرطـة كـربالء إن
مــديــر ال ـشــرط ــة العـمـيــد
رزاق الـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم
اســتقـ ــالــته إلـ ــى الـلجـنـ ــة
األم ـن ـي ـ ــة ال ـتــي يـ ـ ــرأسه ـ ــا
مح ــافــظ كـ ــربالء ط ــالـب ــا
مــنهــم ق ـب ـ ــوله ـ ــا ألس ـب ـ ــاب
صحية
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف مـ ـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي يف
ت ـ ــصـ ـ ـ ـ ــريـح لـ (املـ ـ ـ ـ ــدى) ان
ال ـط ــائـي ق ــدم اســتق ــالــته
خالل االج ـت ـم ـ ــاع األم ـنــي
بح ـضـ ــور رئـي ــس مـجل ــس

احمل ـ ــاف ـظ ـ ــة وك ـ ــال ـ ــة عـب ـ ــد
الع ـ ــال ال ـي ـ ــاس ـ ــري وق ـ ــادة
األج ــه ـ ـ ـ ـ ــزة األم ـ ـنـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة يف
احملــافـظــة مــشيــرا الــى ان
سـ ـب ــب االسـ ـتـق ـ ـ ــال ـ ـ ــة ه ـ ـ ــو
ال ـ ـ ــوضع الـ ــصحــي الـ ـ ــذي
ميـنـعه مـن االسـتـمـ ــرار يف
تأدية عمله.
واوضح ان الطـائي كان قد
تقــدم بــاسـتقــالــة اولــى يف
وق ــت سـ ـ ـ ــابـق قـ ـبـل زيـ ـ ـ ــارة
النـصف مـن شعبـان اال ان
جه ـ ــات رس ـم ـي ـ ــة ودي ـن ـي ـ ــة
واجـتـم ــاعـيـ ــة طلـبـت مــنه
الـتريث يف تقـدميها ريـثما

فال نضيعها باخلالفات واالمور اجلزئية.
وأكـد ان المسـاحة بعـد ان شممنـا نسيـم احلريـة ملن يـفكر
يف إلـغاء او اقـصاء اآلخـر ،وأن الفضل ألحـد االّ بقـدر ما
يقدم لشعبنا ووطننا.
وشدّد القائـد العام للقـوات املسلحة علـى ان حمل السالح
هـو مـســؤوليــة وواجب الـدولـة وحـدهـا ،والميـكن ألحـد ان
يحـمل الــسالح ب ــاالشـت ــراك مـع احلك ــوم ــة ولـيــس هـن ــاك
م ـسـم ــى او حـ ــزب او جه ــة مـن حـقه ــا حــمل ال ــسالح ،وإن
القـانـون والــدستـور قـد حـدد اجلهـة املـسـؤولـة عـن األمن
وحماية البالد.
وأعلـن املـ ــالكــي يف كلـمــته عـن خ ـط ــة طـم ــوح ــة لــتق ــدمي
ميزانية انفجارية لعام  2007لالعمار واخلدمات وحتسني
االقتـصاد الـعراقـي وإمتصـاص البـطالـة املوروثـة من عـهد
الـدكتـاتـوريـة،داعيـاً يف الـوقـت ذاته املسـؤولني يف محـافظـة
ذي قـ ـ ــار الـ ـ ــى اس ـت ـثــم ـ ـ ــار واطالق االمـ ـ ــوال اخملـ ـص ــصـ ـ ــة
للمحافظة قبل نهاية السنة املالية.
وت ــوجّه ال ــى ابـن ــاء الـن ــاص ــري ــة ب ــال ــشك ــر لـتــضحـي ــاتهـم
وصبــرهم وجتــاوزهم احلــواجــز مـن اجل بلــوغ هــذا اليــوم
الـذي تسلمـوا فيه ملف احملـافظـة األمني بـاالعتمـاد على
انفسهم وقدراتهم الذاتية.
وأفتـتح املالكـي يف ختام احلـفل كلية عـسكريـة هي االولى
من نوعها يف احملافظة.
مـن جهـته قــال وزيــر الــدفــاع االيـطــالي ارتــورو بــاريــزي يف
االحـتفـال الــذي نكـسـت خالله االعالم"يــوم كنـا نـظـن أنه
يـوم فـرح خـيمـت عليه بـدال مـن ذلك ظالل احلـداد ".بعـد
مقـتل جـن ــدي ايـط ــالـي يف ح ــادث سـي ــر اثـن ــاء دوري ــة قـبل
ساعات من التسليم.
وك ــانت ايـط ــالي ــا من الــدول القلـيلــة يف غــرب أوروبــا الـتي
ساندت احلـرب عام  2003يف عهد حكـومتها السـابقة التي
كـانت تـنتمـي الى ميـني الوسـط والتي تـركت الـسلطـة بعد
انتخابات أجريت يف نيسان املاضي.
وفقدت ايطـاليا  32جـنديا مـنهم  19من أفراد الـشرطة يف
هجــوم انـتحــاري واحــد وهــو عــدد مــازال يعـتبــر مـن أكبــر
أع ــداد القـتل ــى يف هجــوم واح ــد يف صف ــوف القــوات الـتـي
تقودها الواليات املتحدة.
وسـتعــود القــوة االيـطــالـيــة الـبــالغ قــوامهــا  1600جـنــدي
بالكامل الى بالدها يف غضون ثمانية أسابيع.
وذي قـار الـتي تـنتـشــر فيهـا القــوة االيطــاليـة حتـت قيـادة
ب ــريـط ــانـي ــة هـي ث ــانـي احمل ــافـظ ــات الـتـي ت ــسلــم للق ــوات
العراقـية بعـد انسحـاب القوات الـيابـانيـة قبل شهـرين من
محافظة املثنى.
وتضـم احملافـظة أيـضا قـاعدة جـوية أمـريكيـة ضخمـة لن

تـنــتهـي الـ ــزيـ ــارة دون ايـ ــة
خروقات أمنية.
يـذكــر ان الطــائي هـو رابع
مديـر لشـرطة كـربالء بعد
سقـ ـ ــوط ال ـنـ ـظ ـ ـ ــام يقـ ـ ــدم
اسـتقــالتـه أو تتـم تنـحيـته
مـن قــبل أع ـض ــاء مـجلــس
احملافظة ألسباب عديدة.
مـيـ ــدانـي ـ ـاً عـثـ ــرت دوريـ ــات
الـ ـنـجـ ـ ـ ــدة عـلـ ـ ـ ــى إحـ ـ ـ ــدى
اجلـ ـ ـث ـ ــث يف مـ ـ ـن ـ ـ ـ ـطــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
(اجلـ ــاي ـ ــر) القـ ــريـبـ ــة مـن
مستـشفى العـباس األهلي
وسط املـدينة وقـال مصدر
امـنـي رف ــض الك ــشف عـن

اسمه لـ (املـدى) إن دوريات
الشـرطـة عثـرت علـى جثـة
تعــود إلــى كــاظـم حـمــادي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـبـلـغ م ـ ــن
دخـل ـ
ـم ـ ـ ـ ــر  50س ــن ـ ـ ـ ــة وه ـ ـ ـ ــو
الـع ـ ـ
ضـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ــط امـ ــن يف زمـ ــن
النظـام السـابق قتل داخل
سـي ـ ــارته املـت ـ ــوقف ـ ــة عـن ـ ــد
ال ـش ــارع العــام يف مـنـطقــة
(اجلاير).
وقـد اكــد مصــدر صحي يف
دائ ـ ــرة صحـ ــة املـ ــديـنـ ــة ان
الـ ـط ـب ـ ــابـ ـ ــة الع ـ ــدل ـي ـ ــة يف
مــستـشفـى احلــسني العـام
ت ــسلـمـت جـثـ ــة تع ــود إل ــى

ضـ ـ ــاب ــط األمــن ال ـ ـس ـ ـ ــابق
وأضـاف ..إن اجلثـة عليهـا
آثــار أربع رصـاصـات نـاريـة
يف منطقة الراس.
وأض ـ ــاف املـ ـص ـ ــدر ال ـ ــى ان
الطبـابـة العـدليـة تـسلمت
أيـضا جثة جلـبتها دوريات
الـشـرطـة وجـدتهـا طــافيـة
يف نهـ ــر(الـبـ ــوبـيـ ــات) املـ ــار
بناحية احلـر ..مشيرا إلى
ان اجلثــة تعــود إلــى شــاب
يف واس ــط العـم ـ ــر علــيه ـ ــا
آثـ ـ ــار تع ـ ــذيــب ومـ ـص ـ ــاب ـ ــة
ب ـطـلق نـ ــاري يف مـن ــطقـ ــة
الرأس.

وزيـــر التعليم العـــــــايل يطالب الــــــــربملان بإقرار
القانـــون اجلــــديد للخــدمة اجلـــامعية
بغداد /املدى

أجـمع ب ــرمل ــانـي ــون ومــس ــؤول ــون
أكـادمييـون ،علـى ضـرورة النـأي
ب ــاجلـ ــامع ــات عـن الــص ــراع ــات
والتجاذبـات بأنواعهـا واشكالها
ك ــاف ــة لـتـتــمكـن مـن أداء دوره ــا
كمـراكز إشعـاع علمي وحـضاري
يف اجمل ـتــمع ،ولــتـ ــسهــم بــنح ـ ــو
فاعل يف بناء العراق اجلديد.
وبـيّـن خالل اسـتـض ــاف ــة جلـن ــة
الـتــربـيــة والـتعلـيـم يف مجلــس
ال ــن ـ ـ ـ ــواب ،األربـع ـ ـ ـ ــاء امل ـ ـ ـ ــاض ــي
الــدكـتــور عـبــد ذي ــاب العجـيلـي
وزيــر الـتعـليـم العــالـي والبـحث
الـعـل ــم ــي واملـالك املـ ـتـق ـ ـ ـ ــدم يف
ال ـ ـ ــوزارة ..ان اجل ـ ـ ــامـع ـ ـ ــات ل ــن
تتمكن من أداء دورها ورسالتها
العلميـة واألكادمييـة والتربـوية
علـ ـ ــى الـ ـ ــوجه األك ــمل ،مـ ـ ــا لــم
ي ـتـكـ ـ ــاتف اجل ـمــيع لـ ـصــي ـ ــان ـ ــة
ح ـ ــرمــته ـ ــا ،وت ـ ــوفــي ـ ــر األج ـ ــواء
املــنـ ـ ــاســبـ ـ ــة مل ـنــتـ ـ ـســب ــيهـ ـ ــا مــن
تـ ــدريـ ـسـيــني وطلـب ـ ــة ومالكـ ــات
فـنـي ــة وإداريـ ــة ،علـ ــى األصع ــدة
كافة.
وقــال د.عالء مكـي عبــد الــرزاق
رئـي ــس اللجـنــة الـبــرملــانـيــة ،ان
هـذه االسـتضـافــة ،وهي األولـى
مــن ن ـ ـ ــوعهـ ـ ــا ،تـ ـ ــأتــي يف إطـ ـ ــار
سـي ــاقـ ــات العـمل الـتـي ي ــسع ــى
مـجـل ـ ـ ــس ال ــن ـ ـ ـ ــواب الـع ـ ـ ـ ــراق ــي
لـترسيـخها وتفعـيلها للـتواصل
مـع اجلهـ ــات الـتــنفـيـ ــذيـ ــة ذات
امل ــس ـ ــاس بحــي ـ ــاة امل ـ ــواط ـنــني..
وإمي ــان ــا مــن اللجـن ــة ب ــأهـمـي ــة
قـ ــط ـ ـ ــاع ال ـتـعـل ـيــم الـع ـ ـ ــالــي يف
الـع ـ ـ ــراق اجل ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ،وض ـ ـ ــرورة
اإلطـالع املبــاشــر علــى بــرنــامج
عــمل الـ ــوزارة وخــط ــطهـ ــا ومـ ــا
تع ــانـيه مـن مــشـ ــاكل وعقـب ــات،
وتـبـ ــادل األفـك ـ ــار واملقـتـ ــرحـ ــات
الـراميـة للنهـوض بـأدائهـا ،ومـا
ميكن أن يقـدمه ممثلـو الشعب
يف هذا الشأن.
مـن ج ــانـبه أك ــد وزي ــر الــتعلـيـم

رفـض اعـامل العـنف والــدعـــوة إىل تفعـيل دور املــرأة يف خـلق ثقــافــة الـتـســامح
بغداد  /نصير العوام

امل ـ ــرأة للـمــصـ ــاحلـ ــة واحلـ ــوار
ـؤمت ــر ـ
ـاك ــد ـم ـ ـ
الــوطني الـذي عقـدته وزارة الـدولــة لشـؤون
املـراة على وحـدة العراق ارضـاً وشعبـاً ومنع
االحتــراب الـطــائفـي وكل مــا يهــدد وحــدته
وامنه وسلمه.
ودان البيـان اخلتـامـي للمـؤمتـر الـذي عقـد
يف بغـداد اخلـميـس املـاضي االرهــاب ورفض
جمـيع اعمـال العـنف التـي تطـول املـدنـيني
ـسل ـ ــسل االغ ـتــي ـ ــاالت
ـري ـ ــاء وشجــب ـم ـ ـ ـ
االب ـ ـ ـ
ـ
وط ــالـب الـب ــي ــان بـ ــإنـ ــزال اقــص ــى
امل ـسـت ــم ــر ـ
يح ــاول املـ ــسـ ــاس بـ ــوحـ ــدة
ـوب ــات مبــن ـ
ـعق ـ ـ
ال ـ
العـراق وشعبه .مشـدداً على ضـرورة اعتماد
الـكفاءة والنـزاهة يف تـولي املواقـع املهمة يف
ـدول ــة مـن اجل ب ــن ــاء اداري ومـ ــؤســس ــاتـي
ـال ـ ـ
سليم.

الق ـ ــرار الـ ـ ـســيـ ـ ــاســي
ـارك ـ ــة يف ص ـنـع ـ
ـش ـ ـ ـ
وامل ـ ـ
ـ
ال ـ ــدولـ ـ ــة علـ ـ ــى أسـ ــس
واالسه ـ ــام يف بـ ــن ـ ــاء ـ
ـ
ـشف ــافـيـ ــة والــتع ــددي ــة
وال ـ ـ
ـدميق ــراط ــي ــة ـ
ـ
ـال ـ
وتفعيل وتنفيذ هذه املفاهيم.
ـف ـ ـ ـضـال ـع ــن تـف ــع ـ ـيـل دور املـ ـ ـ ـ ـ ــرأة يف خـلـق
واشـاعــة وبث ثقـافـة التـسـامح واملـؤاخـاة يف
اجملـتمع انـطالق ـاً من االســرة وصعـوداً الـى
مسـتويـات التفـاعل االجتـماعـي والسيـاسي
وتــرصني وحـدة الـصف الـوطـني مبـا يـشكل
دع ــم ـاً واس ــن ــاداً لـب ــن ــاء عـ ــراق جـ ــدي ــد ي ــرفل
باحلب والسالم.
ودعــا املــؤمتــر دول اجلــوار والــدول الع ــربيــة
ال ــدعـم اجلـ ــدي إلجنـ ــاح اخلـيـ ــار
ـتق ــدمي ـ
لـ ـ
الشـعبي العـراقي يف بنـاء دولته اجلـديدة و
تفعـيل دور الدولة التخـاذ سياسـة االحتواء
االبـوي وفق املسـؤوليـة الطـبيعيـة لهـا جتاه

تـسـلم للقـوات العـراقيـة بحـسـب رويتـرز .كمـا سـتبقـى قـوة
است ــراليــة خــاصــة قــوامهــا  450ف ــردا هنــاك حتــسبــا الي
طارئ.
وق ــال القــائــد الـبــريـطــانـي للقــوات االجـنـبـيــة يف جـنــوب
العـراق امليجر جنرال ريـتشارد شيريف"ثقـتي كبيرة بقوات
االمن يف احملــافـظــة .الـشــرط ــة واجليـش كـالهمــا يـتمـتع
بقيادة جيدة ..أهنئكم من صميم قلبي".
وقـال السفـير الـبريـطانـي لدى العـراق دوميـنيك اسكـويث
ان االوضاع الـسياسـية هادئـة حاليـا يف ذي قار بعـد عامني
مـن أعـمـ ــال العـنف ضـ ــد الق ــوات االي ـط ــالـيـ ــة وان عالق ــة
احملـافظ بـاملسـؤولني اآلخـرين أفـضل منهـا يف محـافظـات
أخرى.
وكانت بـريطانيـا قد انسحبـت أيضا من قـاعدتها الـرئيسة
يف محــافـظــة ثــالثــة هـي ميـســان ليـقتـصــر وجــود القــوات
البريطانية الى حد كبير على املنطقة احمليطة بالبصرة.
وقـال الـسـفيـر االمـريـكي زملــاي خلـيلــزاد واجلنـرال جـورج
كيــسي قــائــد القــوات املــشتــرك ــة يف بيــان مــشتــرك ان نقل
املـسؤولية االمنية يف محافـظة ذي قار من القوات متعددة
اجلنـسيـة الـى احلكـومـة العـراقيـة وقـوات االمن العـراقيـة
الـتـي تخــضع لل ـسـيـطــرة املــدنـي ــة يع ـدّ اشــارة اخــرى الــى
التـطــور نحــو عــراق مـسـتقــر وآمـن .ونقـطــة حتــول مـهمــة
علـ ــى طـ ــريق الــنجـ ــاح بـ ــاجتـ ــاه قـ ــدرة العـ ــراق علـ ــى حـكـم
وحماية نفسه كدولة ذات سيادة.
واضـاف البـيان ان القـرار املشتـرك بني احلـكومـة العراقـية
والقـوات متعددة اجلنسيـة لنقل املسؤوليـة االمنية يعكس
تقيـيمـاً مــرضي ـاً للمـوقف الـكلي يف ذي قـار وزيـادة قـدرات
قـوات االمن العـراقيـة .بـاالضـافـة الـى ذلك فـان قيـادة ذي
قـار االقلـيميـة اظهـرت القـدرة علـى تـولي زمـام القيـادة يف
ادارة واجـب ــاتهــا االمـنـيــة وواجـب ــات احلكـم علــى امل ـسـتــوى
االقليـمي .وان شــروط االنتقــال متـوفــرة لتـسـهيل عـمليـة
االنـتقـ ــال وتقف ق ــوات الـتحـ ــالف عل ــى اهـب ــة االسـتع ــداد
لتقدمي املساعدة عند اللزوم.
واك ــد الـبـي ــان ان ال ــوالي ــات املـتح ــدة االم ــريكـي ــة ملـت ــزم ــة
بـتـط ــوي ــر مح ــافـظ ــة ذي ق ــار عـن ط ــريق ت ــوفـي ــر االم ــوال
ملـشــاريع اع ــادة االعمــار واالغــاثــة االنـس ــانيــة االض ــافيــة.
ويخ ـصــص ح ــالـيـ ـاً مـبلـغ  8.9ملـي ــون دوالر امـ ــريكـي مـن
اموال صندوق الدعم االقتصادي ومبلغ ( )5ماليني دوالر
من بـرنامج االغـاثة الـطارئـة اخلاص بـالقيـادة العسكـرية
لق ــوات الـتح ــالـف وذلك الجن ــاز املــشـ ــاريع االض ــافـي ــة يف
محـافظـة ذي قـار .وهنـالك عـدة محـافظـات اخـرى قـريبـة
مـن الــوفــاء ب ــاملعــايـيــر الـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروريــة لـتــولـي االسـتقالل
االمني.

ـائه ــا وزج اجلـمــيع يف عــملـيـ ــة الـبـنـ ــاء
اب ــن ـ ـ
ـم ـ ـ ــايـ ـتـه ــم م ــن
وح ـ ـ
ـاس ــي ـ
ـس ـ ــي ـ ـ ـ ـ
وال ـ ـ ـ
االداري ـ
االنزالق يف مهـاوي االرهاب والعنف املعيق
للعـملـيــة ال ـسـيــاسـيــة واالسـتفــادة مـن كل
اخلـبرات والطـاقات الـوطنيـة لبنـاء العراق
وت ــوحيــد صفــوفه وحتــشيــد كل الـطــاقــات
ـ
واالم ــك ـ ـ ــانـ ــي ـ ـ ــات مــن اجـل ف ـتـح الـقــن ـ ـ ــوات
ـخ ـ ـصـ ــي ـ ـ ــات ووجـهـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ــى كـل
وارس ـ ـ ــال ش ـ
ـ
الق ــي ــادات ـال ـس ــي ــاسـيـ ــة سـ ــواء يف املـنـ ــاطق
ـاخن ــة او غيــرهــا ودعــوتهــا لـلمـشــاركــة
ـس ـ ـ
ال ـ
ـس ــؤولـيـ ــاتهـ ــا يف دح ــر االره ــاب
ـدي ــد مـ ـ
وحت ـ ـ
ـ
واسـتـت ــب ــاب االمـن واالســتقـ ــرار وان يـكـ ــون
شع ــار وطـنـي مـ ــوحـ ــد يحــمل اسـم
ه ــن ــاك ـ
املصاحلة الوطنية.
احلك ــومـ ــة بـتـكلـيف ذوي
ـ
ـؤمت ــر
وط ــالـب ـامل ـ ـ
ـ
ـص ــاص الفـنـي بعـمل ن ـشـيـ ــد وطـنـي
االخـت ـ

يحـمل معــاني احلـب والتـسـامح والـتكـاتف
جلمع شمل الـعراقيني وتوزيع هـذا النشيد
عل ــى جـمــيع الفـضـ ــائـي ــات واالذاع ــات
ونــبه ـ
ويك ــون بـثه ب ــت ــرك ــي ــز خـالل شهـ ــر رمــض ــان
ـ
ال ــك ـ ــرمي ـال ـ ــذي أس ـم ـيــنـ ـ ـ ــاه شهـ ـ ــر ال ـ ــسالم
واملـصــاحلــة .واصــدار أمــر بفـتح كل احملــال
التجاريـة واملكاتب وتـشجيعهم علـى العودة
حق ــوقهــم يف العــمل لـتـحل
ـارس ــة ـ
مم ـ ـ
ـال ــى ـ
الع ــراقـيـني ورص ـ ــد كل مـن
عل ـ ــى ـ
ـرك ـ ــة ـ
ال ــب ـ ـ
يع ــت ــدي علـيهـم .وقــالـت وزيــرة املــرأة فــاتـن
عبد الرحمن نحن النساء مطالبات اليوم
بــان ن ـشــارك يف دعــوة الــسالم والــوئــام وأن
نبــدأ مـن بيــوتنــا ننـشــر احملبــة والتـســامح
ح ــت ــى يعـم الــسالم بـيـت ــن ــا الكـبـي ــر الع ــراق
فـنحـن من يـصنـع احليــاة ونحـن من يـجب
ان يدافع عنها ويحافظ عليها.

الـعـ ـ ـ ـ ــالـ ــي وال ـ ـبـحـ ــث الـعـلـ ــمـ ــي
أ.د.عبــد ذيــاب العـجيـلي ،سـعي
الــوزارة اجلــاد إلصالح الـتعلـيم
العـ ـ ــالــي وتـ ـط ـب ـيـق املعـ ـ ــايــيـ ـ ــر
العلـميـة واألكــادمييــة املعـتمـدة
عاملـياً إلعـادة الهيـبة واالحـترام
لهـ ــذا القــط ــاع احلـي ــوي ال ــذي
يع ــد من الــضمــانــات ال ــرئيـســة
حل ــاضـ ــر الع ــراق وم ـسـتقــبله..
م ــش ـ ــدداً علـ ــى ضـ ــرورة تـك ـ ــاتف
اجلهــود للنـأي بـاجلـامعـات عن
الـ ــصـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ــات والـ ـتـجـ ـ ـ ــاذبـ ـ ـ ــات
بـ ــأن ـ ــواعهـ ــا وأشـك ـ ــالهـ ــا كـ ــافـ ــة،
لـتتمـكن من أداء دورهـا كمـراكـز
لـإلشعـ ــاع الـعلـمـي واألكـ ــادميـي
واحلضاري يف اجملتمع.
وبـ ــني الـعـج ـ ـيـلـ ــي أن قـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ــاع
التعـليم العـالي يـدرك أكثـر من
غـي ــره أهـمـي ــة ال ــدور ال ــرق ــابـي
ملــم ــثلــي ال ـ ــشعــب وضـ ـ ــرورته يف
ت ــرســيخ املــس ــار الـ ــدميق ــراطـي
وضـ ــم ـ ـ ـ ـ ــان شـف ـ ـ ـ ـ ــافـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة األداء
احلكـومي ،مثلمـا يتطـلع لدعم
فــاعل من لــدنهم ،لـيتـمكـن من
تـصحيح مـساره ،وإعـادة تنـظيم
نفسه ،وبناء قدراته ،على أسس
سليمة تـضعه على قدم املساواة
مع الـقطـاعــات املمـاثلـة عــربيـاً
وعاملياً ،الفتاً النظر إلى ضرورة
إقـرار قانـون اخلدمـة اجلامعـية
اجلديـد الذي حـظي مبصـادقة
مـجلــس ش ــورى ال ــدول ــة ،وإل ــى
احلـاجة لقانون جـديد للتعليم
العـالي ،يـواكب الـتطـورات الـتي
شهــده ــا الع ــراق والعــالـم علــى
حد سواء.
وشه ــدت االسـتــض ــافـ ــة نق ــاش ــا
معمقا ومـستفيضـا بني أعضاء
جلـنـ ــة الـتـ ــربـيـ ــة والـتـعلـيـم يف
ال ــبـ ـ ـ ــرملـ ـ ـ ــان الـعـ ـ ـ ــراق ــي ،واملـالك
املـتقدم يف وزارة التعلـيم العالي
والـبحـث العلـمـي ،شـمل جـملــة
من املـواضيع احلـيويـة املتعلـقة
بـ ـ ــشـ ـ ـ ــؤون الـ ـتـعـل ــي ــم الـعـ ـ ـ ــال ــي،
وت ــوزعـت عل ــى عــشـ ــرة مح ــاور،

منها ضرورة فتح قنوات اتصال
مـبـ ــاشـ ــر بـني الـ ــوزارة وممــثلـي
الـشعب ،وإعـادة الـنظـر بقـانـون
الــتعلـيـم الع ــالـي ،وم ــوض ــوع ال
م ــرك ــزي ــة اجل ــامع ــات ،وض ــرورة
استحـداث جامعـات تخصصـية
ت ـ ــواكــب الــت ــط ـ ــورات الـعل ـمــي ـ ــة
والـتكنـولـوجيـة العـامليــة ،وسبل
حـم ــاي ــة امل ــؤســس ــات الـعلـمـي ــة
واألكادمييـة وطمأنة مـنتسبيها
السـ ــيـ ــم ـ ـ ـ ـ ــا مـ ــن األس ـ ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـ ــذة
اجلـامعـيني ،وحتـسني املـستـوى
املع ـ ــاشــي للـت ـ ــدريـ ـسـيـني ،وم ـ ــا
يتعلق مبوازنة الـتعليم العالي،
ومشاريعه ،واألقسـام الداخلية،
وسبل حتـديـث التعلـيم العـالي
وال ــنه ـ ــوض بـ ـ ــواقع جـ ـ ــامع ـ ــات
احملافظات ،والـبعثات الدراسية
والتـدريبيـة ،ومعايـير التـرقيات
الـعلـمـيـ ــة واخـتـي ـ ــار القـيـ ــادات
اجل ــامعـي ــة وفق أســس علـمـي ــة
م ــوض ــوعـي ــة وع ــادل ــة ،وض ــرورة
تقــومي ه ــذه القـيــادات سـنــوي ـاً،
ومراعـاة مبـدأ تداول املـسؤولـية
بهذا الشأن.
وح ــض ـ ـ ــر اجلل ـ ــسـ ـ ــة عـ ـ ــدد مــن
أعضـاء اللجـان املتخـصصـة يف
الــبـ ـ ــرملـ ـ ــان كـ ـ ــاألمــن والـ ـ ــدفـ ـ ــاع
والـعالق ـ ــات الع ـ ــام ـ ــة وشـك ـ ــاوى
املـ ـ ــواط ـنــني ومـ ــسـ ـ ــؤولـ ـ ــون مــن
الوزارة.
من ج ــانب آخــر اعـلن ال ــدكتــور
مـوسـى املـوسـوي رئـيس جـامعـة
بغ ــداد أن اسـتـم ــارات الـتق ــدمي
للـ ــدراسـ ــات امل ــسـ ــائـيـ ــة سـتـ ــوزع
االسبـوع املـقبل لـكليــات العلـوم
االسالمـي ــة والـت ــربـي ــة والعل ــوم
للـبـنـ ــات والـعلـ ــوم الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة
واالعالم واألدارة واالقتصاد.
وقـ ـ ـ ـ ــال املـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ــوي يف لـقـ ـ ـ ـ ــاء
تـلفـ ـ ــزيـ ـ ــونــي أن س ـبــب تـعل ــيق
ال ــدراس ــات املــس ــائـي ــة يف بعـض
الكليـات يعـود الـى التـداخل يف
دوام ال ــدراس ــة الـصـب ــاحـي ــة مع
الـدراســة املسـائيـة ولعـدم متكن

الـكلـيـ ــات مـن متـ ــديـ ــد الـ ــدوام
حـتــى امل ـســاء كـمــا كــان س ــابقــا
وكــذلك تعـارض دوام الــدارسني
من املـوظفني مع دوام دراستهم
يف الكليات املسائية.
وح ـ ـ ـ ـ ــول آلـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة الـقـ ــب ـ ـ ـ ـ ــول يف
الـ ــدراسـ ــات امل ــسـ ــائـيـ ــة اضـ ــاف
املـوسـوي بـأن جـامعـة بغـداد قـد
أنـهــت اخ ـتــب ـ ـ ــارات االم ـتـح ـ ـ ــان
الـتـنـ ــافـ ـسـي وهـي االن بــصـ ــدد
اعـالن اسمـاء املـقبــولني الــذين
سـيتــراوح عــددهـم بحــدود الف
وخمسمائة طالب دراسات عليا
مـتـ ــوزعـني لـ ــدراسـ ــة ال ـ ــدبلـ ــوم
العالي واملاجستير والدكتوراه.
وبـني الـ ـسـيـ ــد رئـي ــس ج ـ ــامعـ ــة
بغـ ـ ــداد ان اجل ـ ـ ــامع ـ ـ ــة مهــيـ ـ ــأة
ألسـتقـبــال الـطلـبــة اجلــدد وال
يـ ـ ــوجـ ـ ــد ايـ ـ ــة م ـ ــشـ ـ ــاكـل تع ــيق
اس ــتقــبـ ـ ــالهــم م ـت ـم ـنــيـ ـ ــا عل ـ ــى
اجلهــات ذات العالق ــة اختـصــار
الوقـت اخملصص آللـية القـبول
املــركــزي واالنخــراط يف الــدوام
بوقت قريب جدا.
وعن تهـيئـة االقـسـام الــداخليـة
لطـلبة احملافظـات اكد املوسوي
بـ ــأن االق ــسـ ــام ال ـ ــداخلـيـ ــة هـي
دائمـا بـأشـرافنـا املبـاشــر ونحن
ن ـ ــسعـ ـ ــى الـ ـ ــى تـ ـ ــوفــيـ ـ ــر كـ ـ ــافـ ـ ــة
االحـتـيــاج ــات الالزمــة ســاعـني
الـ ــى تـ ــأجـيـ ــر بـنـ ــايـ ــات ت ـصـلح
لألقسـام الداخليـة تكون قـريبة
مـن اجل ـ ــامعـ ــة لـتـ ــأمـني راحـ ــة
وسـالم ـ ـ ــة ال ـ ـطـلــب ـ ـ ــة لــت ـ ـ ــأدي ـ ـ ــة
واجبـاتهـم العلـميـة والــدراسيـة
بكل جدية وتفانٍ.
وش ــدد ال ـسـي ــد رئـيــس ج ــامع ــة
بغـداد علـى أن اجلـامعــة بعيـدة
كل البعـد عن تـأثيـرات اجلهـات
اخلـارجيـة الن اجلـامعـة بعيـدة
عـن التحــزب والتـسـييـس وهـذا
مـ ــا يـ ــؤك ـ ــد علـيـه تعـمـيـم وزارة
الـ ـتـعـل ــي ــم الـعـ ـ ـ ــال ــي والـ ـبـح ــث
الـعلـمـي االخـيـ ــر لـلج ـ ــامعـ ــات
العراقية.

النزاهة :السجن سبع سنوات ملتالعبني بعدادات الوقود
بغداد  /املدى

حكـمـت احملكـمــة اجلـنــائـيــة
امل ـ ــرك ـ ــزي ـ ــة ب ـ ــالـ ــسجــن ســبع
سنــوات علــى مــديــر محـطــة
حـ ـيـف ـ ـ ـ ــا لـل ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــود وأح ـ ـ ـ ــد
املـ ـ ــنـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ــبـ ـ ــني مـ ـ ــن وزارة
ال ـ ـ ــداخـل ــي ـ ـ ــة لـ ـتـالعـ ـبـه ــم ـ ـ ــا
بـع ـ ـ ــدادات ال ـب ـيـع املــب ـ ـ ــاش ـ ـ ــر
للمـحروقـات كالـنفط والـكاز
والبنزين.
وقال الـناطق الـرسمي بـاسم

هيئـة النـزاهة عـلي الشـبوط
ان هـيـئـ ــة حتقــيق الـنـ ــزاهـ ــة
اح ــالـت مـتهـمـني ثالث ــة مـن
وزارة الــنفــط إلـ ــى احملـكـمـ ــة
اجلنــائيــة املــركــزيــة اسـتنــاداً
إلـى اخبـار من دائـرة املفـتش
العام بوزارة النفط.
واضاف لقد حكمت احملكمة
بـالـسجـن سبـع سنــوات علـى
مــديــر محـطــة حـيفــا وأحــد

املتعـاونني معه وهـو منتـسب
مــن وزارة ال ـ ـ ــداخلــيـ ـ ــة إلـ ـ ــى
غـ ـ ــرف ـ ـ ــة الع ــملــيـ ـ ــات بـ ـ ــوزارة
الــنفــط كـمـ ــا القــي القـبــض
علـ ــى مــتهـم ثـ ــالـث كـ ــان قـ ــد
هرب بـعد اكتـشاف امـره وهو
شقـيق مــديــر احملـطــة وكـيل
ويـعـ ـمـل ب ـ ـصـف ـ ـ ــة س ـ ـ ــائـق يف
احملطـة ..وان هـيئــة النـزاهـة
بـانتظـار كلمـة العـدالـة بحق
املتالعبني اآلخرين.

