رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

الدفاع تدعو  96مفصوال ً سياسياً

فخري كرمي
العدد (  ) 778السنة الرابعة الثالثاء() 26ايلول

بغداد  /املدى

دعـت وزارة الـ ــدفـ ــاع  96مف ـصـ ــوال سـيـ ــاسـي ـ ـاً
ضـمن الــوجبــة الثــانيـة الـى مــراجعـة دائـرة
شؤون احملاربني.
وذكـ ــر م ـص ـ ــدر مخـ ــول لـ(املـ ــدى) ان الـ ــوزارة
ستدعو وجبات الحقة يف القريب.

2006

E.Mail - almada@almadapaper.com
http ://www.almadapaper.com
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صفحة

دينارا

دور ثـالث للطلـبة املـتخلفني عن الـثاين ..و(املـدى) تنـرش اسامء املعلمـني واملدرسـني املعينـني حديـثاً

وحـــــــدات امـــــــريـكـــيـــــــة جـــــــديـــــــدة مـقـــــــاتـلـــــــة لـــــــوقـف الـعـــنـف يف بـغـــــــداد
الفضيلة يتحفظ ..واحلوار تنسحب ..والصدريون صامتون

جملـس النـواب يـشـكل جلنــة لتعـديل الــدستـور ..وقـانـون االقـالـيم يقــرأ اليـوم
بغداد  /نصير العوام
شكل مجلس النواب امس جلنة تعديل
الدستور بعـد اتفاق الكتل النيـابية عبر
اجـتمــاعــات اسـتم ــرت اسبــوعــا وضـمت
الـلجـن ــة  27ع ـض ــو ًا ميــثلـ ــون مك ــون ــات
الشعب العراقي.
وتقـ ـ ــرر ان تـ ـضــم الـلج ـنـ ـ ــة مــن الـك ــتل
الـنيــابيـة حـسـب احجــامهــا يف اجمللـس
 12عـ ــض ـ ـ ــو ًا م ــن االئـ ـتـالف الـع ـ ـ ــراق ــي
وخـ ـم ـ ــس ـ ـ ــة اعـ ــض ـ ـ ــاء م ــن الـ ـتـح ـ ـ ــالـف
الكـردستـاني واربعـة مـن جبهـة التـوافق
وعضوين مـن الكتلة العـراقية الـوطنية

وممـثال واح ــد ًا لكـتلــة احلــوار الــوطـنـي
وال ــت ـ ـ ـ ــرك ــم ـ ـ ـ ــان وال ـكـل ـ ـ ـ ــدو آش ـ ـ ـ ــوري ــني
وااليزيديني.
واعـل ــن رئـ ـيـ ـ ــس اجملـلـ ـ ــس د .مـح ــمـ ـ ـ ــود
املـشهــداني ان اجمللـس قــرر ايضـا اجنـاز
القــراءة االولــى ملـشــروع قــانــون تــشكـيل
االق ــاليـم خالل جلـس ــة اليــوم الـثالثــاء
علـى ان يتم العمل به بـعد  18شهر ًا من
تـ ــاريخ اقـ ــراره ضـمـن املـ ــدة املـن ـصـ ــوص
عليها يف املادة  18من الدستور.
وق ــال امل ــشه ــدانـي ان حـ ــزب الف ـضــيل ــة
االسالمـي وقع علـى االتفـاق املــوقّع من

اوامر بتعيني دفعة من املعلمني واملدرسني

قـبـل الكــتل االربع ورئ ــاس ــة اجمللــس اال
انـه بقـي مـتـحف ـظـ ـ ـ ًا عل ـ ــى م ـ ــدة نف ـ ــاذ
القــانــون بعــد اقــراره مـضـيف ـ ًا ان جـبهــة
احلــوار الــوطـني رفـضـت التــوقـيع علــى
االتفــاق الــذي تــوصل الـيه ق ــادة الكـتل
السيـاسية املمثلـة يف البرملـان ولفت الى
ان جـبه ــة الـتـ ــوافق "ق ــدمـت طلـب ــا الن
يـكـ ــون رئـي ــس جلـنـ ــة الــتع ـ ــديالت مـن
اجلـبهــة وســوف تتـم منــاقـشـته" وكــانت
ثـالث اكبر كتلة برملانية (التوافق) ،التي
يتـزعمهـا الدكـتور عـدنان الـدليمـي ،قد
اعترضت على قانـون فيدرالية االقاليم

الـذي طــرح يف البـرملـان الـشهـر اجلـاري
وتقــدمـت بــطلـب الج ــراء تع ــديل علــى
الدستور قبل طرحه.
وقـ ــال الـ ــدكـتـ ــور فـ ــؤاد مع ـصـ ــوم ع ـضـ ــو
الــتح ـ ــالف الـك ـ ــردسـت ـ ــانـي يف م ـ ــؤمت ـ ــر
صحـفي عقـده مـع أعضـاء كـتلتـه عقب
خ ــروجهـم مـن اجلل ـسـ ــة تعقـيـبـ ـ ًا عل ــى
كلـم ــة الح ــد اع ـض ــاء كـتلـ ــة الع ــراقـي ــة
"ف ــؤجـئـن ــا الـي ــوم مب ــا طـ ــرحه أس ــام ــة
الـنجـيفـي ،إذ تكلـم عن املــوصل  ،ونـحن
م ـتـ ـضـ ـ ــام ـنـ ـ ــون مـع كل مـ ـ ــا يخـ ـ ــدم أي
مـنــطق ــة  ،لكـن بــدال مـن احلــديـث عـن

االمن دخل يف جغـرافيـا وتاريـخ املوصل
وكـأنه اليـوجــد فيهـا أكـراد بل عـشـائـر ،
ونحـن الحظنـا بأسلـوبه ما كـنا نـسمعه
أيام النظام السابق".
وكــانت اجللـسـة قـد شهـدت يف بــدايتهـا
ان ــسح ــاب اجلــبهـ ــة الع ــراقـي ــة لـلح ــوار
ال ـ ــوط ـنــي ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة صـ ـ ــالح املـ ــطلـك
اح ــتجـ ـ ــاج ـ ـ ــا علـ ـ ــى تـفع ــيل املـ ـ ــادة 118
اخلاصـة بتشكيل االقـاليم  ،يف حني لم
يـ ــوقع الـتـي ــار ال ـصـ ــدري عل ــى ت ــشكــيل
االق ـ ـ ـ ــالـ ـي ــم ورف ـ ــض أع ـ ــض ـ ـ ـ ــاؤه إعـالن
موقفهم.

واشنطن /املدى
أف ـ ــادت صحــيف ـ ــة واشـن ـطـن ت ـ ــامي ـ ــز أم ــس
االثنني ان اجلـيش االمـريكي يـدرس مـا اذا
ك ــان سيـضـيف وحــدات مقــاتلــة الــى خـطــة
احـالل الق ـ ــوات اســتج ـ ــابـ ـ ــة لق ـ ــرار ق ـ ــائ ـ ــد
اجليش بابقاء أكثر من  140ألف جندي يف
العراق حتى منتصف عام 2007.
وأفـ ــادت ال ــصحــيفـ ــة نـقال عـن مـ ـسـ ــؤولـني
ب ــوزارة ال ــدف ــاع (الـبـنـت ــاج ــون) ان اجلـيــش
يــدرس أيضــا التعجـيل بنـشـر بعـض الفـرق
يف خ ـط ـ ــوة ته ـ ــدف حمل ـ ــاول ـ ــة وقف أعـم ـ ــال
العنف يف بغداد.
وق ــال م ـس ــؤول يف الـبـنـت ــاج ــون طلـب ع ــدم
االفصـاح عـن اسمه للـصحيفـة "رمبـا يـؤدي
ذلك الـى تـســريع وتيـرة نـشـر القـوات ورمبـا
يعني ذلك استدعاء وحدات اضافية".
وكـان اجلنـرال جـون أبي زيـد قـائــد القيـادة

عمليات امنية استباقية يف ديالى

الرتبية  :امتحانات جديدة للمتخلفني الـــدفــــاع  :القـبــض عىل عـصـــابـــة بـــزي احلـــرس الـــوطـنـي يف العـــامـــريـــة
عن الدور الثاين

بغداد  /شاكر املياح
دعـت وزارة التــربيـة طـلبـتهـا
املـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـخ ـ ـل ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــني ع ـ ـ ـ ـ ــن اداء
امتـحاناتهم يف الـدور الثاني
الــى اداء االمـتحــانــات الـتـي
فاتتهم.
واعلـن م ـصـ ــدر مـ ـسـ ــؤول يف
الـوزارة ان املـشمـولني بـاعـادة
االم ــتحـ ـ ــان يجــب ان ي ـ ــؤدوا
امــتحـ ــان ـ ــاتهــم خالل فـتـ ــرة
مـحـ ـ ـ ــددة ال تـ ـتـجـ ـ ـ ــاوز يـ ـ ـ ــوم
اخلميس املقبل املصادف 28
من شهر ايلول احلالي.
وي ـ ـ ــذك ـ ـ ــر ان ال ـ ـ ــوزارة ق ـ ـ ــررت
اعتبار العام الدراسي -2005
 2006سـ ـن ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــدم رس ـ ـ ـ ــوب
للـم ــراحل ال ــدراسـي ــة ك ــاف ــة
تــشجـيعـ ـاً للــطلـب ــة لـتج ــاوز
الـظــروف الـصـعبــة الـتي قــد
يـع ـ ـ ــان ـ ـ ــون م ـنـه ـ ـ ــا خ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة
بـالنـسبـة للـطلبــة السـاكـنني
يف امل ـن ـ ـ ــاطق ال ـتــي تـ ـ ــشهـ ـ ــد
تدهوراً امنياً.
الـ ـ ـ ـ ـ ــى ذل ــك اصـ ـ ـ ـ ـ ــدرت وزارة

التـربيـة اوامــر بتعـيني 2836
م ــن خ ـ ـ ـ ــريـج ــي ال ـكـلـ ـي ـ ـ ـ ــات
ال ـت ـ ــرب ـ ــويـ ـ ــة ومع ـ ــاه ـ ــد ودور
املعلمني واملعلمات.
اعلـن ذلـك م ـص ـ ــدر اعالمـي
مـخـ ـ ـ ــول م ـ ـ ـشـ ـيـ ـ ـ ــراً الـ ـ ـ ــى ان
اخلـ ــريجـني مـ ــوزعـ ــون علـ ــى
محافظات :الـبصرة وكربالء
وب ــابل وال ــدي ــوانـي ــة واملـثـن ــى
والعمـارة ونيـنوى بـواقع 395
عـل ـ ـ ـ ــى مـالك ـ ـ ـ ــات ت ـ ـ ـ ــربـ ـي ـ ـ ـ ــة
الـ ـ ــديـ ـ ــوان ـيـ ـ ــة و 17مـعل ـم ـ ـ ـاً
ومـ ـ ــدرسـ ـ ــا يف ن ـي ـنـ ـ ــوى و303
على مالكات املديرية لتربية
املـثنــى و 7يف البـصــرة وعلــى
مالكـات تـربيـة بـابل  646ويف
كـربالء  581مـعلمـاً ومـدرسـا
ف ــضال عــن حـ ـص ـ ــة ت ـ ــرب ـي ـ ــة
م ـيـ ـ ـس ـ ـ ــان ال ـتــي بـلغــت 887
مـعل ـم ـ ـ ـاً ومـ ـ ــدرسـ ـ ـ ـاً ،واوضح
امل ـصـ ــدر بـ ــان هـنـ ــاك قـ ــوائـم
اخـرى سـتصـدر تبـاعـا خالل
االيام املقبلة.
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بغداد  /هشام الركابي

اكــد النـاطق بــاسم وزارة الـدفــاع محمـد
العـ ـ ـسـكـ ـ ــري ان قـ ـ ــوات اجلــي ـ ــش بـ ـ ــدأت
ب ـت ـنـفــي ـ ـ ــذ الـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد مــن الـع ـمـلــي ـ ـ ــات
االسـتـب ـ ــاقـي ـ ــة االمـنـي ـ ــة الـن ـ ــاجح ـ ــة يف
املـن ــاطق الــس ــاخـن ــة واملـت ــوت ــرة امـنـي ــا .
واضـاف يف مـؤمتـر صحـفي عقـده امـس
مبـبـن ــى وزارة ال ــدف ــاع ان ق ــوات اجلـيــش
شـنـت م ــؤخـ ــرا الع ــدي ــد مـن العـملـي ــات
االمنيـة النـاجحـة واسـتطـاعـت ان تلقي
القـب ــض عل ـ ــى العـ ــديـ ــد مــن القـيـ ــادات
املهمــة يف التنـظيمـات املـسلحـة التـابعـة
لـلقاعـدة وتنـظيم انـصار الـسنـة وكتـائب

ث ــورة العــش ــريـن بـن ــاء علـ ــى معل ــوم ــات
استخـبارتيـة وستسـتمر بهـذا النسق من
العـملـيــات حلـني اسـتـتـبــاب االوضــاع يف
عمـوم البالد  .مشـيرا الـى ان اجلمـاعات
امل ــسلح ــة ب ــدأت ت ـشـن حـمالت دع ــائـي ــة
حــول الـقيــادات التـي مت القــاء الـقبـض
عليها مؤخرا بهدف نفي ذلك.
واوضح ان جـمــيع املـن ـ ــاطق ال ــسـ ــاخـنـ ــة
واملتـوتــرة ستـنفـذ فـيهــا عمـليـات امـنيـة
اسـتـب ـ ــاقـي ـ ــة مـبـنـي ـ ــة عل ـ ــى مـعل ـ ــوم ـ ــات
اسـتخـب ــارتـي ــة دقـيق ــة  .مـن ــوه ــا ال ــى ان
محــافـظــة ديــالــى سـتكــون احــدى هــذه
املـن ـ ــاطق وذلـك بـ ـسـبـب اعـم ـ ــال العــنف

املـتـ ــزايـ ــدة فــيهـ ــا خــصـ ــوصـ ــا يف االونـ ــة
االخـي ــرة وبعـ ــد ورود معل ــوم ــات بـت ــسلل
العديـد من العـناصـر املطلـوبة الـى تلك
املدينة بعد ان متت مالحقتهم يف بغداد
وكركوك واملوصل .
من جــانب آخـر كــشف النـاطق الـرسـمي
محـم ــد الع ــسك ــري عــن متكـن االجه ــزة
االمـنيـة مـؤخــرا من القـاء القـبض علـى
جـمــاعــة م ــسلحــة تـنـتـحل صفــة رجــال
احلــرس الــوطنـي يف منـطقــة العــامــريــة
واجملــم ـ ــوع ـ ــة مـك ـ ــون ـ ــة مــن  12ع ـنــص ـ ــراً
واليزال التحقيق جارياً معهم
من جـهته اشــار النـاطق الـرسـمي بــاسم

القـائـد العــام للقـوات املـسلحـة العـميـد
قـ ــاسـم املـ ــوسـ ــوي الـ ــى ان الـتـن ـظـيـمـ ــات
املـسلحـة العـاملــة يف داخل العــراق مثل
تـن ـظـيـم الق ــاع ــدة وانــص ــار ال ـسـن ــة هـي
تـن ـظـيـمـ ــات مـ ــدعـ ــومـ ــة مـن قــبل قـ ــوى
اقليميـة هدفها اشاعة الفوضى والعنف
يف الـبالد  .م ــؤكـ ــدا ان الق ــوات االمـنـي ــة
بـدأت تسـتكمل بنـاءها بـصورة صحـيحة
وهي اآلن قـادرة علــى القيـام بــواجبـاتهـا
بـصــورة جيــدة منـوهـا الـى ان الـصفحـة
الثــالثــة من خـطـة امـن بغـداد سـتحقق
جنــاحــات مـتـمـيــزة وسـت ـســاهـم بـتــأمـني
العام الدراسي اجلديد.

املـركـزيـة لـلجيـش االمـريـكي يف اخلـارج قـد
قــال االسبـوع املــاضي ان الـواليــات املتحـدة
قــد ال تبــدأ خفـض عـدد قــواتهــا يف العـراق
قبل منتصف العام املقبل.
بـل انه أض ــاف ان ال ــوالي ــات املـتح ــدة رمب ــا
تزيد حجم قواتهـا عن احلجم احلالي وهو
 147ألفا.
وزاد حجم القـوات االمـريكيـة عشـرين ألف
ج ـن ـ ــدي م ـن ـ ــذ أواخ ـ ــر مت ـ ــوز .وكـ ـ ــان حجــم
القـوات االمـريكيـة يف العـراق قـد وصل الـى
ذروته يف أواخـ ــر العـ ــام املـ ــاضـي اذ بـلغ 160
ألفا.
ويف يـ ــونـيـ ــو حـ ــزيـ ــران ك ـ ــان حجــم القـ ــوات
االمريـكية يف العـراق  127ألفا واقتـرح قادة
اجلـيش اعـادة نحـو فـرقـتني يبـلغ حجم كل
منهما  3500فرد هذا الشهر واعادة فرقتني
أخريني بحلول أواخر العام.

بعد لقائه بلماني

املالكي:عالقتنا مع دول اجلوار حمكومة
باحرتامها حرمة دم العراقيني

بغداد/املدى
اكـ ـ ــد رئ ـيـ ــس الـ ـ ــوزراء نـ ـ ــوري
املـالـكي ان عالقـة العـراق مع
دول اجلــوار محكـومـة مبـدى
احت ــرام تلك الــدول حلــرمــة
الـ ـ ـ ــدم الـعـ ـ ـ ــراق ــي وسـعـ ـيـهـ ـ ـ ــا
بخـطــوات جــديــة ملـنع تــسلل
االره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــني مـ ـ ــن خــالل
حدودها.
ج ــاء ذلـك خالل اســتقـبـ ــاله
صبــاح امـس مـبع ــوث االمني

قوة عـراقية خـاصة تعـتقل عنرصين بـارزين يف القاعـدة بسـامراء فتح باب تسجيل املنظامت غري احلكومية مطلع الشهر القادم
بغداد  /املدى
اع ــل ـ ــن ــت ال ــق ـ ـ ـ ـ ــوة مـ ـ ـتـع ـ ـ ـ ـ ــددة
أم ــس عــن قــي ـ ــام
اجلـ ــن ـ ـسـ ــي ـ ــة ـ
وح ــدة مـن اجلـيـ ــش الع ــراقـي
ـ
بــاعتقـال عـضــوين بــارزين يف
تـنـظـيـم القـ ــاعـ ــدة يف الع ــراق
خــالل ـع ـ ـ ـمــلـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة دهـ ـ ــم يف
سامراء.
وقــال بـيــان صــادر عـن مكـتـب
ـش ــؤون العــامـ ــة يف معــسكــر
الـ ـ
ف ـيـكـ ــت ـ ــوري الــتـ ـ ــابع لـلق ـ ــوات

متعـددة اجلنسيـة "شنت تلك
الــوحــدة مع مــستـشــاريـن من
ـق ــوات االئــتالف غـ ــارة ج ــوي ــة
بــالقـرب مـن بنـايـة تــستخـدم
القـامـة اجـتمـاعـات اسبـوعيـة
العـضــاء تنــظيـم القــاعــدة يف
العراق".
ال ــبـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــان ان الـق ـ ـ ـ ـ ــوة
وذك ـ ـ ـ ـ ــر ـ
ـ
الع ــراق ــي ــة ـك ــانـت قـ ــد تـلقـت
ـ
ـاص ــة ،م ـضــيفـ ـاً
خـ ـ
ـت ــدري ــب ــات ـ
"قامت قـوات اجليش العراقي

ـط ــويق املـنــطقـ ــة بــس ــرع ــة
بـتـ ـ
ال ــى املـبـنـ ــى وق ــامـت
ودخلـت ـ
بـســرعــة بــاعـتق ــال اثنـني من
اح ــدهـم ــا ص ــدرت
ـطل ــوبـني ـ
املـ ـ
بحقه مـذكــرة اعتقـال فـوريـة
ال ـ ـ ــداخـل ــيـ ـ ـ ــة
ـم ــن ـق ـبـل وزارة ـ
العـراقية وهما عضوان بارزان
يف تنظيم القاعدة.
ولم يكـشف البـيان عـن اسمي
ـض ــوين وال مــوقـعيـهمــا يف
الع ـ
ـظ ـ ـ ــي ـ ــم الــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة.
ـت ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ

بغداد/املدى
أعلـن وزي ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون اجملـتــمع امل ــدنـي
عــادل األســدي امــس األثـنـني ،عـن فـتح بــاب
التسـجيل للمـنظمـات غيـر احلكـوميـة إعتـباراً
مـن األول مـن ال ــشه ــر املقــبل وفق األم ــر ()45
الصـادر عـن سلطـة اإلئتالف املـؤقتــة السـابقـة
اخلاص بتسجيل هذه املنظمات.
وط ـ ــالــب االس ـ ــدي ج ـم ــيع امل ـنـ ـظ ـم ـ ــات ال ـتــي
إشتــركت يف مـؤمتـر مـؤسـسـات اجملـتمع املــدني
املنبثق عـن اللجنة العلـيا للمصـاحلة واحلوار

الـوطـني مبـراجعـة مكـتب مـسـاعــدة املنـظمـات
غ ـيـ ـ ــر احلـكـ ـ ــوم ـيـ ـ ــة الس ـتـغالل ف ـتـ ـ ــرة إك ـمـ ـ ــال
الـنـ ــواقــص وذلـك السـتـكـمـ ــال أي نـ ــواقــص ان
وج ــدت يف أض ــابـي ــره ــا وح ـسـب م ـسـتـم ــسك ــات
الـتـ ــسجــيل وذلـك لـتـ ــسلــم شهـ ــادة املـ ـشـ ــاركـ ــة
حلـ ـض ـ ــوره ــم وتف ـ ــاعـلهــم يف امل ـ ــؤمتـ ـ ــر.وأوضح
األس ــدي :ان شه ــادة امل ـش ــارك ــة تعـتـب ــر وثـيق ــة
مهـمـ ــة لـنـ ـشـ ــاط هـ ــذه املـن ـظـمـ ــات واملـ ـشـ ــاركـ ــة
الفعـالــة يف إحيـاء مـشــروع املصـاحلـة واحلـوار
الوطني.

العـام للجـامعـة العـربيـة الى
بغـ ــداد مخـتـ ــار ملـ ــانــي ونقـله
ب ـيـ ـ ــان صـ ـ ــادر عــن ال ــبع ـثـ ـ ــة
تسلمت (املدى) نسخة منه.
وق ـ ـ ــال امل ـ ـ ــالـكــي ان الـع ـ ـ ــراق
ي ــسع ــى ال ــى االنفـت ــاح عل ــى
ج ـم ــيع الـ ـ ــدول وبـ ـ ــاالخ ــص
مـنهــا ال ــدول العــربـيــة الـتـي
ت ـب ـ ـ ــادل الـع ـ ـ ــراق االح ـت ـ ـ ــرام
املـتـبـ ــادل وحتـتـ ــرم خـيـ ــارات
شـعبـه وال تتــدخل يف شــؤونه
الداخلية.
مـ ــن جـه ـ ـتـه اش ـ ـ ـ ـ ــاد مل ـ ـ ـ ـ ــانـ ــي
ب ـ ـ ــاجلهـ ـ ــود ال ـتــي ت ـب ـ ـ ــذلهـ ـ ــا
احلكـومـة العـراقيـة من اجل
حتقــيق االمــن واالســتق ـ ــرار
مــن خـالل م ـب ـ ـ ــادرة احل ـ ـ ــوار
واملصـاحلـة الــوطنيـة مـشيـراً
الـى العمل املـشتـرك لـرئـيس
ديـ ـ ــوانــي الـ ـ ــوقفــني ال ـ ـس ـنــي
والـ ـشــيعــي يف ه ـ ــذا االجت ـ ــاه
وتفـاؤلـه بتحقـيق طمـوحـات
الشعـب العراقي يف اسـتتباب
االمـن واالسـتقــرار يف عـمــوم
البالد.

