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بغداد / شاكر املياح 
اعلـن يف وزارة التــربيـة امــس عن
تعـيني 1833 مـدرسـاً ومـعلمــاً هم
الـــوجـبـــة الـثـــالـثـــة مـن وجـبـــات

التعيني.
وقـــــــــال مـــــصـــــــــدر يف الـــــــــوزارة ان
املـعيـنني تـوزعــوا علـى مـديـريـات
تــربيــة الكــرخ الثــانيــة والثــالثــة
والــرصــافــة الـثــانـيــة بــواقع 655
للكرخ الثانية و51 للكرخ الثالثة
فـيـمــــا كــــان نــصـيـب الــــرصــــافــــة

الثانية 617 مدرساً ومعلماً.
واضــاف ان جلــان الـتعـيـيـنــات يف
ــــالــنــظــــر يف الــــوزارة مــــاضــيــــة ب
الــطلــبــــات املقــــدمــــة الــيهــــا عــن
طـريق املديـريات العـامة للتـربية

يف بغداد وسائر احملافظات. 
الــى ذلـك اعلـنـت وزارة الـتــربـيــة
عن فـتح بــاب الـقبــول يف الكـليــة
الـتــربــويـــة املفـتــوحـــة يف بغــداد
واملـــراكـــز يف جـمــيع احملـــافــظـــات
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بغداد/نصير العوام
اكدت احلـكومـة امس انهـا باتـت قريـبة
جـــدا مـن قـتـل او القــــاء القـبــض علـــى
زعــيــم تــنـــظــيـــم القــــــاعــــــدة يف العــــــراق
املعـروف بـ "ابو حمـزة املهاجـر"، وكذلك

"ابو ايوب املصري".
وقـال مسـتشـار االمن القـومي الـدكتـور
مـوفق الربيعـي " رسالتي لـلعراقيني يف
رمــضـــان: سـنـــأتــيكــم بخـبـــر ابـــو ايـــوب
املـصـــري يف غـضـــون ايـــام قلـيلـــة.. امـــا
جثة او مقـيدا". واضاف "نحـن قريبون

جدا من املصري".
جاء ذلـك يف مؤمتر صحفي عقد امس
يف بغـــداد، وعـــرض فـيه الـــربـيعـي علـــى
وسائل االعـالم شريطـاً ضبطـته اجهزة
االمـن يصـور زعـيم القـاعـدة يف العـراق
وهــو يـشـــرح كيـفيـــة تفخـيخ الــسيــارات

لعدد من االشخاص.

رشيـــط يــــظهــــــر املـــرصي وهــــــو يــــرشح عـــملــيــــــة تـفخـــيخ الــــســيــــــارات 
احلكـومــة: سنقـدم املـال والـرجــال والعتـاد لعـشـائـر االنبـار يف حـرهبـا عىل القـاعـدة 

" االشاعات التي تريد شق الصف".
وحـول مقتل االرهـابي عمـر الفاروق يف
مـدينـة البـصرة مـؤخراً اوضح الـربيعي
ان هـــــــذه العـــملــيـــــــة نفـــــــذتهــــــا وحــــــدة
بـريـطــانيـة. وتـســاءل بقــوله "مـاذا كـان
يفعل هــذا الكـويـتي املـولـد يف الـبصـرة

غير قتل العراقيني واثارة الفنت". 
ويف مــوضــوع مـنفـصل كــشف الــربـيعـي
عـن ان مـحكـمــة عــراقـيــة اصــدرت قـبل
اربـعة ايـام حكـماً بـاالعدام عـلى حـامد
الــسعـيــدي وهـــو مهـنــدس الـتفجـيــرات
ـــــــة االمـــــــامـــني الـــتـــي اســـتـهـــــــدفـــت قـــب
الـعـــــسـكـــــــريــني عـلــيـهــمـــــــا الـــــسـالم  يف
سـامـراء. وقـال الــربيـعي ان الـسـعيـدي
احـيل الـــى مـحكـمـــة اجلـــرائـم الكـبـــرى
فـــــاصـــــدرت علــيه حـكــمهـــــا بـــــاالعـــــدام،
مــوضحــاً ان احلكـم سيـنفــذ بعــد شهــر

واحد من صدوره. 
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بغـداد الـسـبت املــاضي، قـال الـربـيعي "
الـقي الـقبـض يــوم اجلـمعــة علــى احــد
كوادر القـاعدة، واعترف ان احد حراس
الـدكتـور عـدنـان الـدليـمي متـورط معه
يف الـــتحـــضــيـــــــر ملهــــــاجــمــــــة املــنــــطقــــــة
ــــــــارات اخلـــــضــــــــراء بـعــــــــدد مـــن الـــــــســـي
املفـخخــــــة"، مـــــشــيــــــرا الـــــــى ان القــــــاء
القـبـــض علــــى حــــارس الــــدلـيـمـي قــــاد
اجهــــزة االمـن الــــى مـعلــــومـــــات تفـيــــد
بــوجــود عــدد مـن الــسـيــارات املـفخخــة
السائبة يف بغداد فتم اعالن احلظر".

واكد الـربيعـي ان ال وجود لـتحقيق مع
الــــــدلــيــمـــي، النه لــيـــــس مــتــــــورطــــــا يف
القـضـيـــة، بل هـي تـتعـلق فقـط بـــاحـــد
حراسه، لكنه حـذر من استخدام بعض
النخب السياسية لـ "العمليات االمنية
مـن اجل تـصـفيــة حـســابـــات سيـــاسيــة،
مشددا على ضرورة عدم االعتماد على
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احــســسـت بـضــيق القـيـــد علـــى عـنـقك
فــــاســتغـثــت بعـــشــــائــــر االنـبــــار.. ولـكـن

هيهات".
واوضح الــربيعـي ان تلك االشـرطـة قـد
عـثـــر علـيهـــا يف عـملـيـــة امـنـيـــة نفـــذت
مـؤخرا يف منطقة اليوسفية، مؤكدا ان
الـتـحقــيقـــات االمـنـيـــة اشـــارت الـــى ان
املصـري فخخ " 2000 سـيارة تـسببت يف
قــتل 6000 عـــراقـي، وكـــان يـــسعـــى الـــى
تـوزيع شـريطه هـذا علـى اكبـر عـدد من
اعـوانه، ليتعلمـوا كيفية قتـل اكبر عدد

من االبرياء".  
واكـد الـربـيعـي "ان القـاعــدة يف العـراق
مجروحـة جرحـاً بليغـاً وهي تعـاني من
نقص قيادي كبيـر يف صفوفها.. لذلك

ظهر املصري يف هذا الشريط".
وردا علــــى ســــؤال حــــول اسـبــــاب فــــرض
حــظـــر عــــام علـــى الـتجـــول يف مـــديـنـــة

قد شكلوا مجلـسا لـ "انقاذ االنبار" من
نفـوذ اجلمـاعـات االرهـابيــة، التي تـأتي
القـاعـدة يف مقــدمتهــا، والتقــوا رئيـس
الــوزراء نــوري املــالكـي يف بغــداد لبـحث
سـبل بــسـط االمـن يف احملـــافـظـــة الـتـي

تعد اشد بؤر التوتر سخونة.
وخـاطب الـربيـعي شيـوخ االنبـار قـائال"
سـتـمـــدكـم احلكـــومـــة بـــالـــرجـــال واملـــال
والعـتــــاد ايـنـمــــا تـكــــونــــوا.. انـتـم رمــــز
الـوحـدة الـوطـنيــة .. انتـم اهل العـراق

وابناؤه".
ثـم خـــاطـب ابـــو ايـــوب املـصـــري قـــائال"
ســــتـفـــــــشـل بـعــــــــــون اهلل .. وســــيــكــــــــــون
الزرقاوي لك عبرة. نحن قريبون منك
اكثـر مما تـتصور.. وان ايـامك اال عدداً
ــــــــدداً". واضــــــــاف " ــــــــدك اال ب .. وان كـــي
سـتلقــى مــصيـــرك احملتــوم علــى ايــدي
عـنــــاصـــــر اجهــــزتـنــــا االمـنـيـــــة .. لقــــد
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االمن الغــاثــة املـصـــابني، وسـط سـحب
الـدخان املتصاعدة من مكان التفجير،
الــذي اسـتهـــدف علــى مــا يـبــدو ســوقــا

شعبية يف مدينة الصدر.
ويـــــأتــي الـكــــشف عــن هـــــذه االشـــــرطـــــة
املــصـــــورة بعـــــد ايـــــام مــن بــث تــــسجــيل
صــوتـي للــزعـيـم اجلــديـــد للقــاعــدة يف
العــــراق ابــــو ايــــوب املــصــــري دعــــا فــيه

العشائر الى امداده.
وقــال الــربـيعـي" اسـتـمعـنــا قـبل 3 ايــام
الى اسـتغاثـة ابو ايـوب املصـري بعد ان
ضــاقت الــدنيــا علـيه". وقــال مخــاطبــا
الـــصـحفــيــني " لقـــــد رأيــتــم كــيف بـــــدأ
املصري بـاستجداء عشائـر االنبار، بعد
ان افلـــــس واحـــــس ان شــيــــــوخ االنــبــــــار
اصبحـوا يـدا واحـدة ملـواجهـة القـاعـدة

واعادة االمن واالعمار".
وكان عـدد من عشـائر مـحافظـة االنبار

واظـهـــــــر الـــــشـــــــريــــط صـــــــورة واضـحـــــــة
للمـصري وهـو يرتـدي نظـارة طبـية و "
تـي شيــرت" ويحـمل اسالكــا كهــربـــائيــة
ويتحـدث الـى عــدد من االشخــاص عن

كيفية تفخيخ السيارات وتفجيرها.
وقـال الـربيعـي تعليقـا علــى الشـريط "
نحن نعرضه ليعرف العراقيون من هو
عــدوهم االول"، مـضيفــا " انه االجنـبي

التكفيري القادم من اخلارج".
وعـرض الـربـيعي شـريـطـا صـوريـا آخـر
قــال انه يـظهــر الـنتــائـج التـي خلفـتهــا
سيـــارة مفخخــة فجــرهــا االرهــابي ابــو
ايوب املصري وسط حشد من املدنيني.
واظهـر الشـريط صـور عـدد مـن اجلثث
واملــصــــابـني وســط ركــــام مــن االنقــــاض
والدخان خلفها انفـجار وقع يف مدينة
الـــــصـــــــــدر مـــــــــؤخـــــــــرا، يف حـــني جتـــمـع
املــواطـنــون وسـيـــارات االسعــاف ورجــال
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 فتحت باب القبول يف كلياتها املفتوحة

الـرتبـيـــــة: تعـيـني 1833
مـــــــــدرســـــــــاً ومـعـلـــامً 

وجلــمــيع الــتخــصــصــــات لـلعــــام
الدراسي 2007-2006 .

أكد ذلك مـصدر مـسؤول يف وزارة
التــربيـة، وقـال أن الـوزارة حـددت
شـروطـاً لقبـول املعلـمني منهـا ان
يكـون املعلـم مستـمراً يف اخلـدمة
وان اليــزيــد عـمــر املـتقــدم علــى
خــمـــســني عــــامــــاً، مـــــوضحــــاً ان
املــتـقــــــــدم مــن املـعـلــمــني عــنــــــــد
تخـــــرجـه يحــصـل علــــــى شهـــــادة
الــــبــكـــــــــــالـــــــــــوريـــــــــــوس يف احـــــــــــد
الـتخـصـصــات )عــربـي، انكـليــزي،
دراســـــــــات اسـالمـــيـــــــــة، تـــــــــاريـخ ،
جغــرافـيــة، تــربـيـــة، علــم نفــس،
فيــزيــاء، كيـميــاء، احيــاء، تــربيــة
ريــاضيــة، فـنيــة، ارشــاد تــربــوي(،
وأشــــــــــار املـــــصــــــــــدر الــــــــــى انـه مت
احلـصول علـى استمـارات القبول
يف الكـليــة من املــراكــز الــدراسيــة
ــيــــــة يف بـغــــــداد الــتــــــابـعــــــة لـلـكـل

واحملافظات.
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بغداد/ هشام الركابي 
قــــال مــصــــدر بــــرملــــانـي ان مـجلـــس
الـنـــواب ارجـــأ جلــسـته الـتـي كـــانـت
مقـررة أمـس االحــد من اجل قـراءة
ثـــــانــيـــــة ملــــســـــودة قـــــانـــــون "آلــيـــــات
واجـــراءات تـــشكـيل االقـــالـيـم" الـــى

اليوم االثنني.
واكــد املصـدر ان "هـيئـة الـرئـاسـة يف
البرملان قررت قبل ثالثة ايام ارجاء
جلـسة أمـس )االحد( الـى االثنني"

من دون توضيح االسباب.
ويف سيـاق منـفصل طـالـبت الـكتلـة
الصـدريــة يف مجلـس النـواب امـس
رئيـس الوزراء نـوري املالكي بـاجراء
تعــديـل وزاري لتـــدارك التـــداعيــات
االمــنــيــــــة االخــيــــــرة يف العــــــراق يف
الـوقت الـذي اكـدت فيه عـدم وجـود
اســـاس مـن الــصحــــة للـمـعلـــومـــات
الــتـــي تفــيــــــد بــــــوجـــــــود محــــــاوالت

انقالب يف العراق.
وقـــال النــائـب بهــاء االعـــرجي وهــو

الكتلة الصدرية  تطالب بتعديل وزاري 

ـــــــــدرك قـــــــــائـال "ان ـــــــــر انـه اســـت غـــي
الـبعـثـيـني واالرهــابـيـني ال ميـلكــون
الفرصة لتحقيق مخططهم هذا .
واضــــــاف ان عـــملــيــــــة املـــصــــــاحلــــــة
الوطنية يف العـراق ما هي اال كذبة
تسـببت بـذبح العـديـد من االبـريـاء
موضحـا " نحن نـذبح كل يـوم على
ايــــدي االرهــــابـيـني والـتـكفـيــــريـني

حتت مطرقة املصاحلة".
ومــضــــى الــــى القــــول: ان حـكــــومــــة
الوحـدة الوطنية هـي اكذوبة اخرى
مــشيــرا الــى ان احلكــومــة املــشكلــة
مـن اطـيــــاف مخـتـلفــــة تعـــانـي مـن
ازمـــة ثقـــة فـــرئـيــس الـــوزراء اليـثق
بنـائبه كـما ان هـناك ازمـة ثقـة بني
املـــــــالـكـــي واحـــــــد نـــــــائـــبـــي رئـــيــــــس

اجلمهورية. 
وانـتهـــى االعـــرجـي الـــى القـــول: ان
انـتقاده هـذا ال ميس رئيـس الوزراء
وال وزيــر دفــاعه معـتبــرا ان املــالـكي

"شخص وطني".

ـ ـ ـ نـــائب عـن الكـتلــة الـصــدريــة داخل
االئتالف العراقي املوحد يف مؤمتر
صحـفي عقـده أمــس "اننـا نـطــالب
املــــــــالــكـــي وجـــمـــيـع املــــــــؤســــــســــــــات
الــــدسـتــــوريـــــة يف العــــراق بــــاجــــراء
تعــــديل وزاري كـبـيــــر يف احلكـــومـــة

احلالية".
واضـــاف االعـــرجـي "انـنـــا نــطـــالـب
بـــتـعـــــــديـل يف الـــــــوزارات االمـــنـــيـــــــة
واخلـــدميــة وال نــشتــرط ان تـطــول
التعــديالت القــوائم االخـرى فـقط
بل حــتـــــى وزراء غــيــــــر كفـــــوئــني يف

قائمة االئتالف".
وهــــــدد االعــــــرجــي بـــــــانه ســـيقــــــدم
اسـتقـــالـته مــن مجلــس الـنـــواب يف
حـالـة عــدم استجـابـة املـالـكي لهـذه

املطالب.
وتـطرق االعـرجي الـى االنبـاء التي
اشــارت الــى احـتمــال وقـــوع انقالب
عـسكري كـاشفا " ان هـذه االنباء ال
تـسـتنــد الــى اســـاس من الـصحــة "

جملس النواب يؤجل جـلسة القراءة الثانية لقانون االقاليم 

البصرة / املدى 
تعــــرض محــــافــظ الــبــصــــرة
مـحمــد مـصـبح الــوائـلي الــى
محـاولـة اغـتيـال تعـرض لهـا
صبـاح أمـس عنـد عــودته من

محافظة النجف. 
وقـــــال الــــــوائلــي يف مـــــؤمتـــــر
صحفـي عقــد يف منــزله، انه
تعرض الـى عمليـة االغتـيال
تـلك يف شـــارع بغــداد شـمــال
مـركـز املـدينـة واشـتبك افـراد
حـمــايـتـه مع املهــاجـمـني مــا
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اتهم عناصر يف مديرية اجلرائم الكبرى بتنفيذها 

نجاة حمافظ البرصة من حماولة اغتيال واختطاف احد حراسه 
احلكــومــة املــركــزيــة وجلـنــة
الـطــوارئ االمـنـيـــة والقــوات
متعددة اجلنـسية يف البصرة
بـحيـثيــات عمـليــة االغـتيــال
واعــــداً مبحـــاسـبـــة مــنفـــذي
الـعمـليــة وكل اجلــرائم الـتي
اقـتــرفــوهــا بـحق املــواطـنـني
اآلمــنــني يف الــبــــصـــــــرة.ولــم
يتسن معـرفة موقف مديرية
اجلـــــــــــرائــــم الــكــــبـــــــــــرى مــــن
اتهــامــات الــوائلـي لعـنــاصــر

فيها.
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ادى الـــــــى جـــــــرح اثــنــني مــن
حـراسه واخـتطـاف ثـالث من
قـــبـل املـهــــــــــاجـــمـــني .واتـهـــم
الـوائلي، عنـاصـر يف مـديـريـة
اجلــرائـم الكـبــرى بــالــوقــوف
ـــيـــــــــة االغـــتـــيـــــــــال وراء عـــمـل
مــشيــراً الــى كــشفـه عمـليــات
اغتيـال يقف وراءهـا عنـاصر
يف املــــــديــــــريــــــة تـلـك والــتــي
تــسـيـطــر علـيهــا  امللـيــشـيــات

على حد قوله.
واكـــــــــــد الـــــــــــوائـلـــي انـه ابـلـغ
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بغداد / املدى 
احـــالـت هـيـئـــة حتقــيق الـنـــزاهـــة الـــى احملـكـمـــة
اجلنائية املـركزية اربعة مـن مسؤولي وزارة النقل

ممن احدثوا اضراراً باملال العام.
وقال علي الشبوط النـاطق الرسمي باسم رئيس
هـيـئــة الـنــزاهــة ان وزارة الــنقل هـي اجلهــة الـتـي
قـامت باالخـبار عن تعـاقد الشـركة العـامة للنقل
املــائـي مع مـكتـب الهــاشمـي علــى نـصب وجتـهيــز
اجهزة تكييف )2( طن يابـاني املنشأ بعدد )175(
جهــــازاً بـــسعـــــر )1300( دوالر للـجهــــاز الــــواحــــد
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اربعــة من مــوظفي الـنقل املــائي امـام الـقضـاء 
ومبــبـلـغ اجــمــــــــالــي قــــــــدره )227500( دوالر ومت
تــسلـيـم )118( جهــازا مــالـيــزي املـنــشــأ، واضــاف
الــــشــبــــــوط ان االجهـــــزة املـــــسلــمــــــة مخــــــالفـــــة
للـمــواصفــات مــطلــوبــة )املـنــشــأ( وعــدم تــسلـيـم
االجهــــزة املــتــبقــيــــة )57( جهــــاز اال ان الـلجــنــــة
الفنية املكونة من اثنـني بدرجة رئيس مهندسني
اقـدم ورئيـس مهنــدسني ومعـاون مـديـر التــدقيق
يف الشـركة قـامت بـالتـوقيع علـى التـسلم. لـذلك
فان املسؤولني احملالني سيحاكمون مبوجب املادة

)340( من قانون العقوبات العراقي. 
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