تعيني دفعة جديدة من املعلمني واملدرسني يف نينوى

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي

بغداد  /املدى
اصــدرت وزارة التــربيـة امــراً بتعـيني دفعـة جـديــدة من
املعلـمني واملــدرسني ،بــواقع  773معـلم ـاً ومــدرس ـاً علــى
مالك املـديـريــة العـامــة للتــربيــة يف محـافـظـة نـينـوى
و 126معلـماً ومـدرساً مـوزعني علـى املديـريات (العـامة
للتربية يف بغداد واحملافظات).
ذكر ذلك مـصدر اعالمي مخـول يف الوزارة ،مشـيراًَ إلى
ان وزير التربية الـدكتور خضير اخلـزاعي قد اوعز إلى
جلـنـ ــة الــتعـيـيـنـ ــات بـ ــاجنـ ــاز قـ ــوائـم الــتعـيـني جلـمــيع
مديريات التربية التي لم توقع قوائمها حتى اآلن.
االسماء ص4

العدد (  ) 793السنة الرابعة االثنني( )16تشرين االول 2006
E.Mail - almada@almadapaper.com
http ://www.almadapaper.com
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صفحة

دينارا

الـتـعلـيــم العــــايل  :حـــــد املجـمــــوع االدنــــى لـلقـبــــول يف الـكلـيــــات  420درجــــة
(املـــــــــــــــــــــــدى) تـــفـــــــــتـــح مـــلـــف املـــخـــــــــــــــــــــــدرات يف الـــعـــــــــــــــــــــــراق
احلدود الدنيا للقبول املركزي )655( :للمجموعة الطبية
و( )653لطب االسنان والصيدلة ..و( )605للهندسة

بغداد  /شاكر املياح
تعلـن وزارة الـتعلـيـم العــالـي
والـ ـبـح ــث الـعـلـ ـم ــي الـ ـيـ ـ ـ ــوم
االث ـنــني ،ن ـت ـ ـ ــائـج الـق ـب ـ ـ ــول
املركزي يف اجلـامعات وهيئة
ال ـتـعـل ـيــم ال ـتـق ـنــي لـلـع ـ ـ ــام
الدراسي 2007.-2006
وق ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدر يف دائ ـ ـ ـ ــرة
الـ ـ ــدراسـ ـ ــات وال ــتخـ ـط ـي ــط
واملـ ـتـ ـ ـ ــابـعـ ـ ـ ــة ،وه ــي اجلـهـ ـ ـ ــة
املسؤولة عن القبول املركزي
يف الــوزارة ،أن وزيــر الـتعلـيم
العـ ـ ــالــي وال ــبحــث الـعل ـمــي
أ.د.ع ـب ـ ــد ذي ـ ــاب الـعج ــيلــي،
صـ ـ ـ ـ ــادق عـلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـنـ ـتـ ـ ـ ـ ــائـج
الـنهــائـي ــة للقـبــول املــركــزي
للعـام الـدراسي ،2007-2006

وسـيـعلــنهـ ــا الـيـ ــوم االثـنـني،
كمـا سـتعلن الــوزارة نتـائجه
م ــن خالل مـ ـ ــوقـعه ـ ـ ــا علـ ـ ــى
شــبكـ ــة املعل ــوم ــات الع ــاملـي ــة
اإلنترنت
www.Mohesr.gov.iq.

وأض ــاف أن احل ــدود ال ــدنـي ــا
لـلق ـبـ ـ ــول املـ ـ ــركـ ـ ــزي قـ ـ ــد مت
حتــديــدهــا متهـيــداً لـتــوزيع
أسمـاء الـطلبـة وتــرشيـحهم
عل ــى ت ــشكـيالت اجل ــامع ــات
وه ـي ـئ ـ ــة ال ـتـعل ـيــم الــتق ـنــي،
مبـ ـ ـ ـ ــوجـ ــب مـجـ ـ ـ ـ ــام ـ ـيـعـهـ ــم
الـتنـافـسيـة ،ورغبــاتهم الـتي
حـ ـ ـ ــددوهـ ـ ـ ــا يف اسـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــارات
الـتق ــدمي ..م ـشـي ــراً إل ــى أن
أقـل مـج ـم ـ ـ ــوع لـلـق ـب ـ ـ ــول يف

الكليـات هو ( )420ومـا دونه
سيقبل يف املعاهد التقنية.
وأف ـ ــاد أن احل ـ ــدود ال ـ ــدن ـي ـ ــا
لـلق ـبـ ـ ــول املـ ـ ــركـ ـ ــزي لـلعـ ـ ــام
احلالـي ،مقاربة جداً حلدود
الع ــام امل ــاضـي ،ب ــرغـم زي ــادة
عـدد النــاجحني يف الـدورين
األول والـثــانـي ،له ــذا العــام،
بـ ـن ـ ـ ـسـ ـبـ ـ ـ ــة تـقـ ـ ـ ــارب الـ()%20
مقـ ــارنـ ــة بـ ــالعـ ــام املـ ــاضـي..
الفت ـاً إلــى أن وزيــر الـتعلـيم
العـ ــالـي أوعـ ــز بــتخ ـصـيــص
مقـاعــد دراسيـة لـلنـاجـحني
يف الدراسة اإلعدادية كافة.
وكـشف أن مجــاميع احلـدود
ال ــدنـي ــا لـلقـبـ ــول يف كلـي ــات
اجملـمــوعــة الـطـبـيــة الـب ــالغ

ع ـ ـ ــدده ـ ـ ــا ( )17كـل ـي ـ ـ ــة ه ـ ـ ــو
( ..)655و( )653بـ ــالـنـ ـسـبـ ــة
لكـليات طـب األسنان الـبالغ
عـددهـا ( )8كليـات ،وهـو أقل
مجمــوع قبــول يف كليــة طب
أسـ ـن ـ ـ ـ ــان األنـ ـب ـ ـ ـ ــار ..و()653
بـالنـسبـة لـكليـات الـصيـدلـة
الـب ــالغ ع ــدده ــا ( )6كلـي ــات،
وهـ ــو أقل مجـم ــوع قـب ــول يف
كلـي ــة صـي ــدل ــة تك ــريـت ..يف
حني بـلغ أقل مجمـوع قبـول
يف كـليــات الـهنــدس ــة البــالغ
عددها ( )18كلية (.)605
واخـتـتـم املـص ــدر تـصـ ــريحه
بـدعـوة الـطـلبـة إلـى ضـرورة
مـراجعـة الكليـات أو املعـاهـد
الـتـي قــبلـ ــوا فــيهـ ــا بـ ــأسـ ــرع

وقـت ،الستـكمــال متــطلبـات
دوامـهم ..متـمنيـاً لهم عـامـاً
دراس ـي ـ ـ ـاً ح ـ ـ ــافالً بـ ـ ــاألمـ ـ ــان
واالستقـرار وتسـارع اخلطـى
يف انتهال العلم واملعرفة.

بغداد  /صايف الياسري
لـم تكن اخملـدرات يف العـراق يف تـاريخه
احل ـ ــديــث م ـ ـشــكل ـ ــة مـعق ـ ــدة وم ـ ــؤث ـ ــرة
اجـتم ــاعيـ ـاً واقتـصــادي ـاً ولكـنهــا ضـمن
صغـيرات كثيرة عـلى الساحـة العراقية،
اص ـبـحــت ه ـمـ ـ ـ ـاً ثـق ـيـالً مــن الـه ـم ـ ـ ــوم
العـراقيـة ،والسبـاب مبـاشـرة عـديـدة يف
مقــدمـتهــا غـيــاب الــرقــاب ــة واالنفالت
االم ـنــي واحلـ ـ ــدود املف ـت ـ ــوح ـ ــة ورغ ـب ـ ــة
ال ــبع ــض يف االثـ ـ ــراء ال ـ ـس ـ ـ ــريع ح ـتـ ـ ــى
بالوسائل احملرمة ،االمر الذي ادى الى
تـســارع انتـشـار ظـاهـرة اخملـدرات جتـارة
وتع ـ ــاط ـي ـ ـ ـاً ،وبخ ـ ــاص ـ ــة يف ال ـ ـس ـن ـ ــوات

االخـي ـ ــرة ومـع انه ال ميـكـن ع ـ ــزل واقع
هــذا الـت ـســارع عـن تــأثـيــرات سـيــاســات
النظـام املباد ،إال ان معـدل التعجيل يف
التـسـارع الــذي ثبـته ذلك الـنظـام آخـذ
بــاالرتفــاع دون ان جتــد مـنه االجــراءات
الـ ــرسـمـيـ ــة ملـكـ ــافحـ ــة هـ ــذه ال ـظـ ــاهـ ــرة
املـ ــرضـيـ ــة الـتـي مـ ــازالـت قـ ــاصـ ــرة عـن
مجــاراة الــواقع الــذي يـتـجه بقــوة الــى
مرحلة خطرة.
(املـدى) واهـتمـام ـاً منهـا بكـل الظـواهـر
االجتمـاعيـة والـسيـاسيـة واالقـتصـاديـة
واملـتغـي ــرات املـتح ــرك ــة عل ــى ال ـس ــاح ــة
العـراقيـة ،رصـدت ظـاهـرة اخملـدرات مبـا

يتوفـر لديهـا من مجسـات واستقراءات
وشـ ــواهـ ــد مـيـ ــدانـيـ ــة ،بـ ــرغـم ان الــبلـ ــد
يـفتقـر الـى قـاعــدة معلـومـات مـركـزيـة
تبني اخلـطوط البيـانية لنـشوء وترسخ
وت ـ ـ ــوسع وتـ ـ ـسـ ـ ــارع ان ـتـ ـ ـشـ ـ ــار ظـ ـ ــاهـ ـ ــرة
اخملـدرات ،انها محـاولة (ضـمن املمكن)
لـرصـد واقع احلـال يف هــذا احلقل ،من
ج ــوانـب مـتع ــددة ،آمل ــة ان تك ــون اوراق
هــذا امللف بـدايـة لـدراســات اكثــر عمقـاً
وات ـ ـصـ ـ ـ ــاالً بـ ـ ـ ــالـ ـتـفـ ـ ـ ــاصـ ـيـل واالرقـ ـ ـ ــام
واالح ـص ــاءات والـبـي ــان ــات ال ــدقـيق ــة -
اوراق امللف منـشورة علـى الصفحتني 6
و.7

مخـســة انفجـارات يف كـركـوك ختلـف  73شهيـد ًا وجـرحيـاً
كركوك  /الوكاالت
اعلن مسـؤول يف الشرطـة امس االحد
اس ـت ـ ــشهـ ـ ــاد  11شخـ ـصـ ـ ــا علـ ـ ــى االقل
واصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة  62آخـ ـ ـ ــري ــن يف خـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة
انـفج ــارات ه ــزت ك ــرك ــوك اســته ــدفـت
مق ـ ــرا جلهـ ــاز حـمـ ــايـ ــة املـنـ ـشـ ــآت ودار
املـعل ـمـ ـ ــات وسـ ـ ــوقـ ـ ـ ـاً شع ـب ـي ـ ـ ـاً ودوريـ ـ ــة
للشرطة.
وق ـ ـ ــال الع ـم ـيـ ـ ــد عـ ـ ــادل ابـ ـ ــراه ـيــم ان
"انتحـاريـا يقـود سيــارة مفخخـة فجـر
نفـ ــسه وســط دوري ـ ــة جلهـ ــاز حـمـ ــايـ ــة
املنـشــآت وسط كـركـوك ظهـر امـس مـا
اسفـر عـن استـشهــاد خمـسـة اشخـاص

على االقل واصابة عشرة آخرين".
واشــار املـصــدر ال ــى ان "االنفج ــار وقع
قرب بلدية احملافظة.
وبع ــد م ــرور س ــاع ــة تق ــريـبـ ــا انفج ــرت
سـيـ ــارة اخـ ــرى وســط سـ ــوق شعـبـي يف
مـنطقـة رأس دوميـز جنـوب كركـوك ما
اسفــر عـن اسـتــشه ــاد ثالث ــة اشخــاص
واصــابــة تــسعــة آخــريـن بجــروح ،وفقــا
للمصدر ذاته.
واكـ ــد ان "االنفج ــار ادى ال ــى اشـتع ــال
ال ـن ـي ـ ــران يف م ـب ـن ـ ــى جت ـ ــاري وسـك ـنــي
واحلق اضراراً جسيمة باملمتلكات".
وتابع املـصدر ان "انتحاريا يقود سيارة

مفخخـة فجـرهـا امــام دار املعلمـات يف
حـي التـسعـني وسط كـركـوك مـا اسفـر
عن مقتل طـالبـتني احتـرقتـا بالـكامل
واصابة  25آخريات".
وقال ان احلـادث "وقع اثـناء خـروجهن
بعد انتهاء الدوام الرسمي".
واسفـ ــر انفج ــار رابع اسـته ــدف دوري ــة
للـشـرطـة علــى الطــريق العـام بـاجتـاه
بغــداد عـن اصــابــة ثـمــانـي ــة اشخــاص
بـجـ ـ ـ ــروح يف ح ــني انـفـجـ ـ ـ ــرت سـ ـيـ ـ ـ ــارة
مفـخخـ ـ ــة يف وس ــط املـ ـ ــدي ـنـ ـ ــة دون ان
تـ ــؤدي الـ ــى وقـ ــوع اصـ ــاب ـ ــات ،بحـ ـسـب
املصدر.

استمرار اجراءات اخلطة االمنية يف البصرة

عـبد املـهدي :املـجلس الـسيـايس لألمن الـوطنـي سيبقـى يف حالـة انعقـاد دائم
بغداد  /هشام الركابي
اع ـلـ ـ ــن نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــس
اجل ــمهـ ـ ــوريـ ـ ــة عـ ـ ــادل ع ـبـ ـ ــد
املهـدي إن اجمللس السياسي
لـألمن ال ــوطنـي سيـبقــى يف
حــال ــة انعقــاد دائـم اعـتـبــاراً
مـن ام ــس االح ـ ــد و األي ـ ــام
املقـبل ــة ملـتـ ــابعـ ــة الق ـض ــاي ــا
امله ـم ـ ــة وع ـ ــدم تـ ـ ــركه ـ ــا دون
وضع احللول املناسبة.
وقـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـبـ ـ ـ ـ ــد املـهـ ـ ـ ـ ــدي يف
ت ـص ـ ــريحـ ــات صـحفـيـ ــة "أن
اجملل ــس الـ ـسـيـ ــاســي لألمـن
ال ـ ـ ـ ـ ــوط ـ ـنـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ــداول خـالل
جلـ ـ ـس ــته مـ ـ ـسـ ـ ــاء الـ ـ ـس ـبــت
امل ــاضي ع ــددا من املــواضـيع
املهمـة كـان مـن اهمهـا امللف
األمنـي والتـوافق الـسيــاسي
والــربط بـني امللف األمـني و
ال ـسـي ــاسـي ب ــاالض ــاف ــة إل ــى
بحــث اخلـ ـط ـ ــوات ال ـ ــواجــب
ات ـب ـ ـ ــاعـه ـ ـ ــا لـل ـت ـنـ ـ ـس ـيـق مـع
القــوات مـتعــددة اجلـن ـسـيــة
مبـ ــا يـ ــوفـ ــر األمـن و ي ـ ــوقف
نـ ـ ـ ــزيـف الـ ـ ـ ــدم و الـعـ ـنـف يف
البالد".
واضــاف "ان اجتمـاع الـسبت

هـنــاك حــالــة مـن الـتــأزم يف
الـدجيـل و بلد وبغـداد وأنها
تتعـرض إلعمال تخـريبية و
إرهابية"مـشددا على ضرورة
إرجاع الـعائالت املهجرة إلى
مـنـ ــاطقه ــا وال ــوق ــوف بق ــوة
ضد اخملـططات اإلرهـابية".

انـ ـتـه ـ ـ ــى عـل ـ ـ ــى أن ت ـ ـ ــواصـل
الق ــوى و الكـتل الــسي ــاسيــة
نقـاشـاتهـا يف املـواضـيع التي
ح ـ ـ ــددت لل ــبحــث "مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا
"ضـرورة وضع حلول جـذرية
لـبعـض األمــور العــالقــة بني
القــوات الع ــراقيــة و القــوات
متعددة اجلنسية".
وتـ ـ ــابـع":إن احلل ه ـ ـ ــو وضع
مـ ـسـ ــار أمـنــي يعـ ــزز مـن دور
ال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــرط ـ ـ ـ ـ ــة و اجل ـ ـيـ ـ ـ ــش
واالستـخبــارات إضــافــة إلــى
دور الــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات م ـ ـ ـتــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددة
اجلنسية".
و أشــار عبـد املهـدي إلـى "أن

مصفاة بيجي متوقفة النقطاع
التيار الكهربائي
بغداد /كرمي السوداني
أعـلن مصـدر مسـؤول يف مصفـاة بـيجي اكبـر
محـط ــة لــتك ــري ــر الـنفـط اخل ــام يف الع ــراق
التــوقف عـن العـمل الـسـبت امل ــاضي بـسـبب
انق ـط ــاع الـكه ــرب ــاء .وق ــال امل ـص ــدر راف ـض ــا
الكـشف عن اسـمه ان"مصفـاة بـيجي تـوقفت
عن االنتـاج لليوم الرابع علـى التوالي بسبب
انقطـاع الكهربـاء".من جهـته اكد مـسؤول يف
شـرطـة بيجـي ان االنقطـاع الـدائـم يف التيـار
الـكهـ ــربـ ــائـي ادى الـ ــى ت ـ ــوقف امل ــصفـ ــاة عـن
تسليم املـشتقات النفـطية لليـوم الرابع على
التوالي.
من جــانب آخـر اشــار مصـدر نفـطي الـى ان
العـراق ضـخ مليـون بــرميل مـن النفـط عبـر
خــط االن ــابـيـب ال ـشـم ــالـي ال ــى ت ــركـي ــا مـن
حقـ ــول كـ ــركـ ــوك مـن ـ ــذ االربعـ ــاء املـ ــاضـيـ ــة،
مـ ـ ــوضحـ ـ ــا ان ك ـم ـيـ ـ ــة ال ــنف ــط اخملـ ـ ــزنـ ـ ــة يف
الصهـاريج مبـرفـأ جيهـان التـركـي بلغت 1.4
ملـيــون بــرمـيل مـنــذ يــوم اجلـمعــة مــسجلــة
ارتفـ ــاعـ ــا بــنح ـ ــو  300ألف بـ ــرمــيل عـنـ ــدمـ ــا
استـؤنـف ضخ النـفط يـوم االربعـاء .وأضـاف
املـص ــدر ان الــضخ م ـسـتـم ــر مبع ــدل  18ألف
بـرميل يف السـاعة .وكـانت هجمـات تخريـبية
أدت الى بقاء اخلط معطالً .ويعتمد العراق
اعـتـم ــاداً كـ ــامالً عل ــى الـص ــادرات مـن م ــرف ــأ
البصرة اجلنوبي.

من جانبه شـدد نائب رئيس
الـ ـ ــوزراء الـ ـ ــدك ـتـ ـ ــور بـ ـ ــرهــم
ص ـ ـ ــالـح عـل ـ ـ ــى ض ـ ـ ــرورة "أن
يفـعل مـ ـشـ ــروع امل ـصـ ــاحلـ ــة
الـ ـ ــوط ـن ـيـ ـ ــة ،ال ـ ـ ــذي أطلـقه
رئـيــس الــوزراء امل ــالكـي ،وأن
يطبق على ارض الواقع".
واكـ ـ ـ ــد":ضـ ـ ـ ــرورة الـ ـتـعـ ـ ـ ــاون
بج ــدي ــة بـني جـمـيـع الكـتل
الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة يف الـبـ ــرملـ ــان و
احلكومة ".
و أض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالــح "أن
االجـتمـاع كـان مـختلفــا عن
بقيـة االجتـماعـات السـابقة
الن ق ــادة الكـتل و األطــراف
يعـون متاماً خـطورة املوقف،
خــاصــة أن الـشــارع العــراقي
يـ ــشعـ ــر بـ ــاحلـ ــاجـ ــة املـلحـ ــة
لبـسط األمـن ،و عدم إتـاحة

الف ــرص ــة للـمـتـط ــرفـني كـي
يخطفوا املـوقف السياسي".
واوضـح "أن مـ ـ ـص ـ ـ ـ ــداقـ ـي ـ ـ ـ ــة
امل ـشــروع ال ـسـيــاسـي م ــوضع
ت ـ ـس ـ ــاؤل مــن قــبل امل ـ ــواطــن
العراقي الذي ينتظر حتوالً
جديداً يف حياته".
مــن ج ـ ـ ــان ـبـه أش ـ ـ ــار رئ ـي ـ ــس
مـجل ــس الـنـ ــواب الـ ــدكـتـ ــور
محمـود املشهـداني إلـى "أنه
إذا مـ ــا مت اجنـ ــاز مـ ــا سـيـتـم
االتفاق علـيه يف مؤمتر مكة
فـسـتكـون لـذلـك انعكـاسـات
ايجـ ـ ــاب ـي ـ ـ ــة علـ ـ ــى الـ ـ ـشـ ـ ــارع
العراقي".
و فيمـا يتعلق بـالفيـدراليـة،
ق ـ ــال امل ـ ــشه ـ ــدانــي "إن ه ـ ــذا
املـوضـوع مـنصــوص عليه يف
ال ــدسـت ــور الع ــراقـي ،وإن كل
طرف مـن األطراف كانت له
وجهـة نظر ،فـمنهم من يرى
أن الـوقـت منـاسـب لتـطـبيق
الفيدرالـية ،و هنـاك أطراف
أخرى ترى العكس".
واوضـح املـ ـ ـ ـ ـشـهـ ـ ـ ـ ـ ــدانـ ــي":أن
هـنـ ــاك اتف ــاقـ ــا عل ــى إع ــادة
النظر ببعض مواد الدستور

وفق ـ ـ ـاً لل ـمـ ـ ــادة  ،142ض ـمــن
سقـف زمني مـدته عـام ،و أن
مـبـ ــدأ الـت ـ ــوافق تـلجـ ــأ إلــيه
األط ـ ــراف ال ـ ـس ـي ـ ــاس ـي ـ ــة يف
حالة اخلالف".
وق ــال ن ــائـب رئـيــس ال ــوزراء
سالم الـ ــزوبعـي "إن م ـش ــروع
امل ـص ــاحل ــة ال ــوطـنـي ــة فــتح
الباب أمـام احلوار مع شيوخ
ع ـشــائــر االنـبــار ،وإن هـنــاك
جهـودا حثيـثة إلعـادة األمن
يف املـ ــديـنـ ــة ،أمـ ــا يف ديـ ــالـ ــى
ف ـ ــاحلـك ـ ــوم ـ ــة تـب ـ ــذل نف ــس
اجلهــود و امل ـســاعـي بــاجتــاه
تهدئة األوضاع هناك".
و أشـ ـ ــار ال ـ ـ ــزوبعــي إلـ ـ ــى "أن
ل ـ ـ ـ ــدى احل ـك ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــة بـع ـ ــض
األخـ ـط ـ ــاء يف األدوات و هــي
حتتــاج إلــى إصالح و قــد مت
االتفاق على ذلك".
وق ـ ـ ـ ــال "يـج ــب أن نـغـ ـي ـ ـ ـ ــر و
نـسـتهــدف جمـيع الـعنــاصــر
الـتي تــسلـلت إلــى أجه ــزتنــا
األمـنـيـ ــة و ال نـ ـسـتـثـنـي أي
جـهـ ـ ـ ـ ـ ــاز مـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ـ ـ ــاع أو
الـ ــداخلـي ــة ،أو حـتـ ــى جه ــاز
اخملابرات"

اعلنت تسريح ثالثة آالف شرطي

الداخلية :تغيريات يف مناصب عليا بالوزارة

بغداد  /املدى
أعلـنـت وزارة ال ــداخلـيــة ت ـس ــريح  3000مـن
مـوظـفيهـا بـتهم تـتعلق بـالفـســاد وانتهـاك
حقـ ـ ــوق املع ـتـقلــني ،ف ـي ـم ـ ــا ق ـ ــررت إج ـ ــراء
تغييرات يف القيادات العليا.
وق ـ ـ ــال امل ـتـح ـ ـ ــدث ب ـ ـ ــاســم ال ـ ـ ــداخـل ـي ـ ـ ــة إن
التغـييـرات الـتي جتـريهـا الـوزارة سـتضـمن
اتخــاذ إجــراءات صــارمــة ل ــوقف العـنف يف
البالد.
وأضـاف قــائالً" :نحن نعـمل من أجل إعـادة
تنـظيـم املنـاصـب احليـويـة يف الـوزارة مـثل
(قيــادات) الـشــرطــة وق ــوى األمن ،وك ــذلك
بعض وكالء الوزارة".
وأوضـح أن نحـ ـ ــو ثالث ـ ــة آالف ش ـ ــرطــي مت
االستـغن ــاء عن خــدمــاتهـم منــذ شهــر أيــار
املـاضي بعـد االشتبـاه بتـورطهم يف الفـساد
أو انـتهاك حقـوق اإلنسـان ،لكنـه لم يوضح
مــا إذا كــانــوا مـتــورطـني يف أعـم ــال العـنف
ال ـط ـ ــائفـي ،مـ ـشـيـ ــراً إل ـ ــى أن  600شخــص
م ــنهــم س ـي ـ ـ ــواجه ـ ـ ــون عقـ ـ ــوبـ ـ ــات لــم ي ـتــم
حتديدها.
و ذك ــر املـتح ــدث ب ــاسـم وزارة ال ــداخلـي ــة أن
الــوزارة بــاشــرت بــالـفعل يف عـملـيــة إجــراء

اكثـــر من مـليــون زائـــر حييــون ذكـــرى استــشهــاد االمــام عيل (ع) يف الـنجف
النجف /اف ب
احي ــا مئ ــات االالف من الــزوار امـس
االح ــد يف الـنـجف ذك ــرى اسـت ــشه ــاد
االمـ ــام علـي وســط اج ــراءات امـنـي ــة
مشـددة لم يـسجل خاللهـا اي حادث
يـذكر واسفـرت عن انسيـاب منظم يف
تدفق الزائرين.
واسـتقبلـت النجف اعـدادا كبيـرة من
الـزائـرين "فـاقـت املليــون" للمـشـاركـة
يف احياء الذكرى .
وت ــواف ــد ال ــزائ ــرون مـن مح ــاف ـظ ــات
العـراق بحيث بلغـت اعدادهـم حسب
امل ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول ــني احملـلـ ـي ــني "اكـ ـثـ ـ ـ ــر م ــن

مليـون" .وقال نائـب محافظ النجف
عـبـ ــد احلـ ـسـني عـب ـطـ ــان ان "اعـ ــداد
الـذيـن استـقبلـتهم املــدينـة بـلغ اكثـر
من مـليــون زائــر حــسب احـص ــائيــات
وردتنا من هيئة النقل".
واضـاف "نــاهيـك عن عـدد الـزائــرين
القـادمني من النـجف والزيـارة تسـير
بانسياب تام وفق ما هو مخطط لها
ومــن دون اي حـ ـ ــوادث تـ ـ ــذك ـ ـ ــر علـ ـ ــى
املستوى االمني او االداري".
وعـ ــزا عـب ـطـ ــان هـ ــذا الـ ــى "اخل ـطـ ــة
االمـنـيـ ــة واالداريـ ــة الـتـي طــبقــتهـ ــا
االجهـ ـ ـ ــزة املع ـن ـي ـ ـ ــة يف احمل ـ ـ ــافـ ـظ ـ ـ ــة

بـ ـ ــال ــتعـ ـ ــاون مع وزارتــي الـ ـ ــداخل ـيـ ـ ــة
وال ـنـقل ال ـتــي ع ــمل ــت عل ـ ــى ت ـ ــامــني
الطرق املـؤدية الى النجف من بغداد
وباقي احملافظات".
كما وفـرت وزارة النقل حـافالت لنقل
الزائرين.
واشار الى مـساهمة "اصحاب املواكب
واللجـان الـشعـبيـة الـتي كـان لهـا دور
كـبـيــر يف حـمــايــة الــزائــريـن وتقــدمي
اخلدمات لهم".
وعـ ـبـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ــدد م ــن الـ ـ ـ ــزائـ ـ ـ ــري ــن ع ــن
"ارت ـي ـ ـ ــاحـهــم ازاء االج ـ ـ ــراءات ال ـتــي
مكـنــتهـم مـن اداء م ــراسـم" ال ــزي ــارة

بـئــر تـنـبعـث مـنهــا غــازات ســامــة تـبـتـلع ثالثـــة اشقــاء
النجف  /عامر العكايشي
ابتل عـت بئر مـاء يف محافـظة
الـنـجف ثال ث ــة اشقــاء كــا نــوا
يهـم ـ ــون ب ـ ــإصـالحه ـ ــا .وق ـ ــال
شهـود عيــان ان علي ع بـد اهلل
 24 /عـ ـ ــام ـ ـ ـا ً و هـ ـ ــو ال ـ ــشق ــيق
االك بـر غـرق يف الـب ئـر وحـاول

شقـيـقه حـ ـسـني  20 /عـ ــام ـ ـا ً
اخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا جـه إال ان ا نـ ـ ـبـع ـ ـ ـ ـ ـ ــاث
ـ
الغ ــازات ال ـس ــام ــة مـن الـبـئ ــر
اردته مي تـا ً مع اخيه ،واضاف
ال ـ ـ ـشـهـ ـ ـ ــود ان االخ ا لـ ـثـ ـ ـ ــا ل ــث
أح ـمـ ـ ــد  18 /عـ ـ ــام ـ ـ ـا ً حـ ـ ــاول
اخـراج ش قـيق يـه لكن ال غـازات

ال ـ ـس ـ ــامـ ـ ــة احلقــته مبـ ـص ـي ـ ــر
اخويه.
و تـ ـسـبـبــت الغـ ــازات ا لـ ـسـ ــامـ ــة
املـنـبعـثــة مـن اآلب ــار ب حــوادث
ممـ ـ ـ ــاثـلـ ـ ـ ــة يف الـ ـنـجـف كـ ـ ـ ــان
آخـ ــر هـ ــا يف ق ـضـ ــاء ا لـكـ ــوفـ ــة
حيث قتل شقيقان وعمهم.

ضبط  250طناً من (الكاز)

فقـ ـ ــال ص ـبـ ـ ــاح اح ـم ـ ـ ــد القـ ـ ــادم مــن
العـمـ ــارة "لق ــد اديـت زي ــارتـي ب ـشـكل
م ــريح الن احل ــرك ــة لــم تكـن مقـي ــدة
فمئـات االالف ادوا املنـاسـك بسهـولـة
دون ان يحدث شيء".
وقـد اتـشحت شـوارع املـدينـة بـالسـواد
واالعـالم الـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــوداء والـ ـ ـ ـ ـ ــرايـ ـ ـ ـ ـ ــات
االسالم ـيـ ـ ــة الـك ـب ـيـ ـ ــرة ف ـي ـمـ ـ ــا قـ ـ ــدم
املـ ـيـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــورون م ــن ابـ ـن ـ ـ ـ ــاء الـ ـنـجـف
واصحــاب امل ــواكب الـطعــام والـشــراب
للــزائــريـن ك ــذلك مت نـصـب خـيـم يف
املــدينــة القـدميــة بغيــة استخــدامهـا
للمنام.

غد ًا إعادة امتحان الذكاء للمتميزين
بغداد  /املدى
قـررت وزارة التـربيـة السمـاح للمـتقدمـني ملدارس
املتـمي ــزين بــاعــادة امـتحــان اخـتبــار الـتحـصـيل
والذكاء للـذين تخلفوا عن ادائه بسبب الظروف
االمنية.
وحـ ــدد بـيـ ــان صـ ــادر عـن الـ ــوزارة تـلقـت (املـ ــدى)
نــسخ ــة مـنه ي ــوم غ ــد الـثالث ــاء م ــوع ــداً إلج ــراء
االمتحـان وذلك يف السـاعة الـتاسعـة صبـاحاً يف
بناية ثانوية املتميزين يف شارع فلسطني.

املعد للتهريب يف البرصة

تغـيـيــرات يف قـي ــاداتهــا وقـيــادات ال ـشــرطــة
الوطنية العراقية.
وأوضـح الع ـم ـي ـ ــد ع ـب ـ ــد الـك ـ ــرمي خـلف يف
اتصـال هـاتفـي أن "التغـييــر سيكـون واسعـا
وسـي ـشـمل عــددا كـبـيــرا مـن قــادة وضـبــاط
ال ـ ـ ــوزارة " إال أنـه رفـ ــض إع ـ ـط ـ ـ ــاء أس ـم ـ ـ ــاء
القـيـ ــاديـني بـ ــالـ ــوزارة الـ ــذيـن سـيـ ـشـمـلهـم
التغيير.
ونفي خلف أن يـكون التغـيير " علـى أساس
سـوء االداء" ولكـنه لم يـذكـر املعــاييـر الـتي
ستعتمدها الوزارة يف إجراء التغييرات.
وأشــار إلــى أن " هــذا االجــراء جــاء بــأوامــر
من وزير الـداخلية جـواد البوالنـي العطاء
دفعـ ـ ــة لع ــمل الـ ـ ــوزارة يف مج ـ ــال ال ــتق ـ ــدم
والتطور والن معظم دول العالم املتحضرة
جتـ ــري مــثل هـ ــذه الــتغـيـيـ ــرات يف وزارتهـ ــا
االمنية".
وك ـ ـ ـ ــان ج ـ ـ ـ ــواد ال ــب ـ ـ ـ ــوالن ــي ق ـ ـ ـ ــد أوضـح يف
تصريـحات أدلى بهـا لعدة صحف أمـريكية
أنه يخـطـط لـتع ــديل قـيــادات ال ــوزارة وأنه
حـ ـصـل عل ـ ــى دعــم رئ ـيـ ــس ال ـ ــوزراء ن ـ ــوري
املــالكـي للـقيــام بهــذه الـتغـييــرات بـني كبــار
قيادات الوزارة.

البصرة /الوكاالت
ك ــشف م ـص ــدر م ـس ــؤول مـن
شـ ــرطـ ــة جـمـ ــارك الـب ـصـ ــرة
أمـس األحـد عـن ضبـط 250
طـنـ ــا مـن الـ ـسـ ــوالر (الـكـ ــاز)
املـع ـ ـ ــد لـلـ ـتـه ـ ـ ــري ــب جـ ـن ـ ـ ــوب
البصرة.
وقال املقدم عبد الزهرة جبر
مـعـ ـ ـ ــاون مـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر جـ ـمـ ـ ـ ــارك
املنـطقـة الــرابعــة "مت ضبـط
 250طن ــا من الـســوالر املعــد
للـته ــريـب ك ــانـت مخـب ــأة يف
خـزانـات كـبيــرة حتت األرض
علـى ضفـاف شـط العـرب يف
مـنــطق ــة خ ــوي ـس ــان ( 10كـم
جـ ـنـ ـ ـ ــوب الـ ـب ـ ـصـ ـ ـ ــرة) أمـ ـ ــس
األول".
وأضــاف أن "الـعمـليــة شــارك
فـيها أكثر من  50عنصرا من
عـنــاصــر شــرطــة اجلـمــارك،
وتعـد من اكبـر العمليـات من
حـيــث حجـم الـكـمـيـ ــة الـتـي
يتم ضبطها".
وتــابع قــائال "لـم نتـمكـن من
إلقــاء القبـض علـى املهــربني
النهم الذوا بالفرار".

تصل إلى االعدام

احكام متفاوتة عىل  65مداناً بينهم عرب
بتهم تتعلق باالرهاب

بغداد  /املدى
اص ـ ـ ــدرت احملـك ـم ـ ـ ــة اجل ـن ـ ـ ــائ ـي ـ ـ ــة
امل ـ ــرك ـ ــزيـ ـ ــة يف الع ـ ــراق احـك ـ ــامـ ـ ـاً
بـالسجـن يف جلسـات عقـدتهـا بني
منتصف ايلول والرابع من الشهر
اجلـاري بحق  65معتقال "السباب
امنية" بينهم عدد من العرب.
وافاد بيـان للمحـكمة انهـا حكمت
"بـاعدام عـراقي مـعروف بـانتمـائه
الــى شـبكــة القــاعــدة" ،من دون ان
تذكر اسمه.
واض ـ ـ ــاف انـه ـ ـ ــا اص ـ ـ ــدرت حـك ـم ـ ـ ــا
بـالـسجن "املـؤبـد علـى سعـودي مت
اعـتقــاله يف تـشـريـن الثــاني 2004
واعتـرف بـانه مقــاتل اجنـبي جـاء
الى العراق يف سبيل اجلهاد".
وكـ ـ ـ ــان ــت الـقـ ـ ـ ــوات االمـ ـيـ ـ ـ ــركـ ـيـ ـ ـ ــة
والع ــراقيــة قــد اعـتقلـت اكث ــر من
الف مــسلح اجـنبـي خالل معــركــة
الفلـوجــة يف تشــرين الثـاني 2004
.
كـمـ ــا اصـ ــدرت احملـكـمـ ــة احـكـ ــامـ ــا
بـالـسجن املـؤبـد ايضـا علـى سبعـة

ع ــراقـيـني "بـيـنهـم اح ــد عـن ــاص ــر
انصـار الـسنـة يف املـوصل" ،بـسـبب
"ان ــته ـ ـ ــاكهــم قـ ـ ــانـ ـ ــون مـك ـ ـ ــافحـ ـ ــة
االرهاب".
لـكـن الـبـيـ ــان لــم يحـ ــدد االحـكـ ــام
الـ ـت ــي ص ـ ـ ـ ــدرت بـحـق اشـخ ـ ـ ـ ــاص
دخل ـ ــوا الع ـ ــراق ب ـط ـ ــريق ـ ــة غ ـي ـ ــر
شــرعـيــة مـن "جـنـسـيــات مـصــريــة
وسوريـة وليبـية وسـودانيـة ومينـية
وسعـودية وتونـسية وايرانـية" .كما
انه لم يذكر عددهم.
وتـ ـ ـ ـ ــراوح ــت االح ـكـ ـ ـ ـ ــام االخـ ـ ـ ـ ــرى
بالسجن بـني سنة واحدة وثالثني
سنة.
ودانت احملكمـة اجلنـائيـة املركـزية
مـن ــذ انـ ـشـ ــائه ــا يف نـيـ ـس ــان 2004
وحتــى اآلن  1612شخـصـا يـشـتبه
بقيـامهـم بنـشـاطـات ضـد القـوات
العراقـية وقوات التحالف "بصورة
تهدد االمن".
وادت هــذه االجــراءات الــى اصــدار
احكـام ضـد  4731شخصـاً بعضهـا
يصل الى االعدام.

