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االزمة النووية

االيرانية

اربيل املدينة اليت
ال تسجن اهلها

داء السكري وراء
وفاة املاليني

نستلروي ينقذ هولندا 

هاليربتون أمام جلنة
حتقيقية بالكونغرس

لندن )اف ب(-
اعرب وزيـر اخلارجـية الربيطـاني جاك سرتو أمـس األول الثالثاء
عن معـارضـته لعقـوبـة االعـدام يف العـراق يف حـال ثبـوت الـتهم

املوجهة اىل الديكتاتور السابق صدام حسني بعد حماكمته.
وقال سرتو حملامني خالل جلـسة برملانية )سـوف نشدد حبزم على

عدم تطبيق عقوبة االعدام(. 
واضاف )لقد جنحنا يف اقناع جملس احلكم االنتقالي بتعليق عقوبة

االعدام(.
واعـترب سرتو ان الوزراء العراقيني يدعمـون تنفيذ عقوبة االعدام

بصدام حسني بعد 30 حزيران، تاريخ تسليم السلطة.

سرتو يعارض إعدام صدام وفريجيس يصر على الدفاع عنه

6

وبصمات اصابع هؤالء االشخاص.
وكانت رغد صـدام حسني قد صـرحت لوكالـة فرانس برس يف 23
ايار املاضي  ان فريجيس )ال ميثل( والدها )الن منهجيته وسياسته

يف طريقة الدفاع ال تتالءم معنا ومع جلنة الدفاع اليت شكلناها(.
وكان فـريجيس قـد صرح اوال ان احـد ابنـاء اشقاء صـدام حسني

كلفه بالدفاع عن صدام.
لكنه صرح الثالثاء )ان اشقاء وعموما وابناء عموم( لصدام حسني

كلفوه بالدفاع عنه.
ورأى فريجيـس انه يعـود اىل صـدام ان يقـرر اجلهـة الـيت ستتـوىل

الدفاع عنه يف نهاية االمر.

وكان رئيـس الوزراء الربيـطاني تـوني بلري قـد اعرب عن تـاييده
لتسليم صدام حسني اىل احلكومة العراقية املؤقتة حملاكمته خالل
اسـبوعني بعـد اشهر مـن اعتقاله مـؤكدا اهميـة ان تقوم حكـومة

عراقية مبحاكمته.
ويف سيـاق مـتصل اكـد احملــامي الفـرنـسي جـاك فـريجــــــــيـس
الـثالثاء ان42 من اقرباء صـدام طلبوا منه الدفـاع عنه على الرغم

من نفي احدى بناته.
وقــال فـريجيـس )ان مــوقفـي واضح جــدا. اوكلـين 42 شخـصــا

فتحركت(.
وعـرض فريجـيس الئحـة مكتـوبة بـاللغـة العـربيـة تضـم امساء

واشنطن )اف ب(
اعلـن متحدث بـاسم النـائب الدميـوقراطي
هنــري واكــسمـــان ان رئيــس جممــوعــة
هـاليربتـون ورئيـس جملس ادارتـها ديفـيد
ليسـار ورئيس فـرعها )كـيلوغ بـراون اند
روت( راندي هارل دعيا لالدالء بشهادة امام
جلـنـــة يف الكــونغــرس حـــول العقــود يف
العراق.وستستمع اللجنـة للمسؤولني الشهر
املقبل.واوضح واكـسمان ان اللـجنة التـابعة
جمللـس النـواب تـريـد ان تعـرف مـا اذا كـان
منح عقـود مهمـة يف العـراق اىل اجملمـوعـة
اليت كـان نــائب الــرئيــس االمريكـي ديك
تشيين رئيس جملس ادارتها حتى 2000، مل
يــتــم بــــســبــب حمــــســــــوبــيــــــات.

النجف )اف ب(
دعا السيد  مقتدى الصدر يف بيان أمس
االربعاء انصـاره املسلحني الـذين جاءوا
مـن خــــارج الــنجـف اىل العــــودة اىل
ديارهم.وخـاطب كل فرد من  عـناصر
ميليـشيا )جيـش املهدي( التـابع له بأن
)يــرجعــوا اىل حمــافـظــاتهـم للـقيــام
بـواجباتهم(.ويف رسالة اعلن عنها يف 27
ايـار وقـادت اىل اهلـدنـة بـني عنـاصـر
ميليـشيـا الصـدر والقـوات االمريكيـة،
تعهـد الـزعيم الـشيعي بـان خيـرج من
النجف عنـاصر ميلـيشيا جـيش املهدي
الذين ال ينحدرون من املدينة املقدسة.
وقـبيل االعالن عن دعـوة الصـدر، قال
احد ممثلي الزعيم الـشيعي حممد حبر
العلوم لوكالة فرانس برس ان اتفاقا مت

هيئة علماء املسلمني تدين عمليات االغتياالت والتفجريات
وتتهم عصابات اجلرمية املنظمة بتنفيذها

احليـة املخلصة من ابـناء العراق من كل
اجملــاالت ومن كل االطـراف وحمـاولـة
اثــــارة الـــشـكــــوك والفـتـنــــة بـني
ابنـائه(.واعـتربت اهليـئة ان املـستفـيد
مـن هذه االعتـداءات هو )اعـداء العراق
اصحــاب املصـاحل اخلـاصــة والنفـوس
املــريـضــة للــوصــول اىل مـصــاحلـهم
الـرخـيصـة ولـو علـى حـســاب حيـاة
مـــواطنـيهـم وامنـهم واسـتقـــرارهم
ومــسـتقـبلهـم(.ودعـت اهلـيـئـــة )كل
اصحـاب القــرار والتــاثري احلقـيقي يف
العـراق من علـماء الـدين والـسيـاسيني
وغريهـم اىل القيـام بـواجـبهم الـديين
والـوطـين يف التـصـدي هلــذه االعمـال
االجـرامية وغـريها من االعمـال الشاذة

املنافية لتعاليم ديننا(.

االغتـياالت والـتفجريات الـيت يشهـدها
العـــراق واصفــة ايــاهــا بــاالعـمــال
االجـراميـة ومتهمـة )عصـابات الـغدر
واجلـرمية املنظـمة( بارتكـابها.واعلنت
اهلـيئــة يف بيـان أمـس )انه مـن املفجع
واملــؤمل تـــوالي حــوادث االغـتيــاالت
والتفجريات اليت جرت يف االيام االخرية
وطالـت عددا من خـرية ابناء الـبلد من
مــشـــايخ علـم واســاتــذة جـــامعــات
وشخـصيـات عـامــة وغريهـا مـن كل
الـطـــوائف والفـئـــات الــسـيـــاسـيـــة
واالجتماعية العـراقية(.واضاف البيان
)نـقول بكل تـأكيد ان الـذي يقف خلف
هـذه االعمال اهلـوجاء واملـستفيـد منها
هي عصـابات الغـدر واجلرمية املـنظمة
واهلدف من ذلك هـو استئصال العناصر

املقـدسـة يـرتـبط بــوضعيـة الـصحن
الــــشـــــــريف وهــــــذا مــــــرتــبـــط
بـاملرجعيـة(.واضاف )األمـر مرتوك هلا
يف السـماح للـشرطـة العراقـية بـالعمل
وبتشكـيل جلان خاصة حلـماية الصحن
الـشـريف(. وكـان وسيـط شيعـي اعلن
االثنني اثر لقـاء عقد يف بغداد مع كبار
املـســؤولـني العــراقـيني ان مـسـتقـبل
)جيـش املهـدي( املـيليـشيــا التـابعـة
للزعـيم الشيعي املتشدد مقتدى الصدر
ال يــزال قـيــد الــدرس.وقــال هــادي
العامري امني عام منظـمة بدر التابعة
للـمجلـس االعلــى للثــورة االسالميـة
)بـدأنــا النقـاش حـول هــذه النـقطـة
وسنــواصله الحقــا(.من جهـة أخـرى
دانـت هيئـة علـماء املـسلمني يف الـعراق

التوصل اليه ليل الثالثاء االربعاء حول
عودة الشرطة العراقية اىل املدينة.

وقـال علي الغـريفي مـدير مكـتب حبر
العلـــوم انه )مت االتفــاق علــى عــودة
الشـرطة الـعراقـية اىل مـدينـة النجف
ومعاودة دورها بـصورة كاملة وحيق هلا
اعتقال اي شخص يرتكب اي جرمية(.

واوضح ان االتفــاق مت الـتــوصل الـيه
خـالل اجتماع ملـمثلي )البيـت الشيعي(
الذي  سـاهم يف الـوساطـة بني مقـتدى
الـصدر والقـوات االمريكيـة.اال ان قيس
اخلزعلي املتحـدث باسم مقتدى الصدر
قـال لوكالة فرانـس برس ان نشر قوات
الشـرطـة يف املـدينـة وقف علـى قـرار
املرجعيـة الشيعيـة.وقال )مـوقفنا من
دخول الـشرطـة العـراقيـة إىل املديـنة

بغداد/كريم جاسم السوداني
تعرض أنبوب ضخ النفط اخلام يف منطقة
كركوك إىل عمليات ختريبية مما أدى إىل

توقف الضخ إىل ميناء جيهان الرتكي...
وقال مـصدر مسـؤول يف وزارة النفط أن
هـذه العمليات التخريبـية سوف تؤثر يف
االقـتـصـــاد العـــراقـي حـيـث تغـطـي
املــردودات الـنفـطيــة حبــدود 90% من
ميزانيـة الدولة العراقية اجلديدة واليت
تصـرف كرواتب ملوظفي الـدولة وكذلك

إلدارة إعمار العراق.
وأكــد املصــدر أن التخــريب طـال أمـس
األول أنبوب ضخ النفط اخلام يف املنطقة
اجلـنوبـية الـذي أدى إىل توقـف صادرات
النفط أيضـًا بالكامل يف مينـائي البصرة
وخـور العميـة مما أدى إىل ارتفـاع أسعار

النفط بالبورصة العاملية.
وأشار املصدر إىل أن توقف عمليات الضخ
تـستمـر ملـدة 10 أيـام حلـني االنتهـاء من
عملية اإلصالح وأكـد أن صادرات النفط
العـراقيـة اخنفضـت إىل أقل من 500 ألف
بـرميل يـوميـًا يف وقت سـابق من يـوم
أمس بعـد أن كانت الطـاقة التصـديرية
عـرب املوانئ )1.700 ( مـليونـًا وسبعمـائة
ألف بـرميل يـوميًا وخـسر العـراق أكثر
مـن 200 مليـون دوالر بـسبـب اهلجمـات

التخريب يوقف صادرات
العراق النفطية

واألعمـال الـتخـريـبيــة خالل األشهـر
الـسبعـة املــاضيـة بعـد تعـرضهـا لـ130

هجمة.
واجلديـر بالذكـر أن املخربني اسـتهدفوا
خـطـني سـرتاتـيجـيـني مـن )الــزبـري -
العـميـة( عـرب شط الـبصـرة إىل )عقـدة
محــدان( يف مــستــودعــات الفــاو ومن
مستـودعات الفاو يتصل مبـيناء البصرة
والعمية وإن عـمليات الضخ للنفط اخلام
تبــدأ من الــزبري إىل املــستــودعـــــــات
بــأنبـوب 42 الـذي له تــأثري يف عـمليـة
التصـدير وكـان التخـريب مت  مـنتصف
الليل وهـرعت علـى إثـره فـرق الـدفـاع
املـدني للـسيـطرة عـلى احلـريق يف حني
بـاشـرت الفـرق التـابعـة لشـركـة نفط
اجلنـوب بقـطع األنبــوب ورفع التـالف

منه.
من جهـة أخـرى عقــدت وزارة النـفط
ندوة حضـرها وزير الـنفط حبثت سبل
إنهـاء أزمة الـبنزين الـيت تشهدهـا بغداد
واحملافـظات. ودعـا وزير الـنفط ثـامر
الغـضبــان خـالل النــدوة إىل معــاقبــة
املـسيئني يف حمطات تعبئة الوقود واحلد
من عـمليـات تهـريب مـشتقـات الـنفط
والتعاون مع اجلهات األمنية للقضاء على
هذه الظـاهرة اخلطـرة اليت تؤثـر سلبًا

يف اقتصاد العراق.

بغداد )اف ب(
تـظـاهـر قـرابــة 400 شخـص أمـس
االربعــــاء يف بغــــداد مــطــــالـبـني
بتعـويضــات لضحـايـا نظـام صـدام
حـسني.وافـاد احـد مــراسلي وكـالـة
فـرانس بـرس ان سجنـاء سيـاسيني
سـابقـني وارامل جتمعـوا امـام املقـر
العـام لقـوات التحـالف وهـم حيملـون
رايـات واعالما.وكانـت قوات التحالف
قـد اعلـنت يف ايـار انـشــاء صنـدوق
بـرأمسـال 25 مليـون دوالر لتعـويض
ضحـايا النظـام السابق لـكن خيشى اال
يكـون املـبلغ كــافيـا وفـق الكثـري من
التقـديـرات.وكـان مئـات االالف من
االشخــاص قــد قـتلــوا او تعــرضــوا
للتـعذيـب واالغتصـاب او فصلـوا من
اعمـاهلـم يف ظل حكم صـدام حـسني

الذي استمر 24 عاما.

ضحايا صدام يطالبون بتعويضات

كركوك )اف ب(
اعلنـت الشـرطـة ان غــازي الطـالبـاني
املسؤول االمين حلقـول النفط الشمـالية

اغتيل صباح أمس امام منزله.
وقـال العـميـد تـوران يـوسف ان غـازي
الـطــالبــاني )هــوجم مـن قبل رجـال
مسلحني خارج منزله القريب من مبنى

احملافظة وتويف يف احلال(.
ويبلغ طـالباني من العمر )45 عاما( وهو
عــضـــو يف حـــزب االحتـــاد الـــوطـين
الكـــردستـــاني الـــذي يتــزعـمه جالل
طــالبــاني وكـان يـرأس اجلهــاز االمين

مقتل املسؤول األمين حلقول النفط الشمالية
وجناة رئيس جامعة كركوك من حماولة اغتيال

النفطية يف الشمال.
وقــد عـمل طــالـبــانـي الــذي درس يف
اجلامـعات االملـانيـة، مهنـدسا يف شـركة
نفط الشمـال وتسلم مهمـة حفظ االمن
على املنشآت النفطيـة بعد سقوط نظام

صدام حسني مباشرة.
من جهـة اخـرى، قـال قـائـد شـرطـة
كركوك ان رئيس جامعة كركوك عباس
حمـمد العـطار جنـا مسـاء أمس األول من
حمـاولـة اغـتيـال بعـد تعــرض منـزله
لقصف بقـذائف مضادة للدبابات ادى اىل
تـدمري واجهـة املنـزل وحـرق سيـارته.

املكلـف حبمــايــة املنـشــآت الـنفــطيــة
الشمالية.

وسلمت جثة طالباني يف احلال اىل مشرحة
املدينة. 

ومبقتل طالباني يـرتفع عدد املسؤولني
الـذيـن قتلـوا يف عـمليــات اغتيـال منـذ
االحــــد اىل ثالثــــة بعـــد وكـيل وزارة
اخلارجيـة بسـام كبة ومـسؤول يف وزارة

الرتبية.
وكان طـالبـاني حـلقةوصل بـني القوات
االمـريكية وشركـة نفط الشمـال وشركة
احلماية اخلـاصة املكلفة حبمـاية املنشآت

كشف استـطالع أعدته سلطـات التحالف
يف العــراق إلدارة الــرئيـس األمــريـكي،
جــــورج بــــوش أن 63 يف املــــائــــة مـن
العـراقيني، الـذين مشلهم البـحث، يرون
إن األوضاع ستتجه حنو األفضل مع تولي
احلكومـة اإلنتقالية الـسلطة يف الثالثني
من حـزيران اجلاري، فيما عربت شرحية

63% من العراقيني يعتقدون إن األوضاع ستتحسن 
و62% يؤمنون بقدرات شرطتنا على ضبط األمن 

بلغت 62 يف املائـة عن ثقتها بقدرات قوة
األمـن واجليــش العـــراقيـــة يف ضبـط
األوضـاع األمنية دون احلـاجة إىل القوات

األمريكية. 
وأزداد عـدد الـذيـن عربوا عن شعـورهم
مبـزيـد من األمـان فـور مغـادرة القـوات
األمــريكيــة من 28 يف املـائـة يف كـانـون
الثـاني إىل 55 يف املائة. وطـالب 41 يف املائة
من العراقيني مبغادرة القوات األمريكية
علـى الفـور، وارتفع إىل 45 يف املـائـة بني
أولئك الــذين حيبـذون مغـادرة القـوات
األمريكـية فور تشكيل حكـومة عراقية

دائمة.
ويف هـذا الـسيـاق قــال املتحـدث بــاسم
اخلارجية األمـريكية، ريتشـارد بوتشر،
)دعونـا نواجه األمر، هـذا هو اهلدف، أن
نـبين حتـى النقـطة الـيت يسـتطيـعون
فيهـا تولـي األمور يف العـراق واحملافـظة

على األمن(.

بغداد/طالب املاس الياس
أعلن املـدير العـام للتقـويم واالمتحـانات يف
وزارة الرتبيـة الدكتور صبـاح حممود اجلاف
أن نتـائـج االمتحـانـات العـامـة الـوزاريـة
لـلمــرحلـــة االبتـــدائيــــــة لــلعــــــــــــــام

الدراسي 2003 - 2004 ستعلن اليوم.
وقـال الدكتـور اجلاف أن نـسبة الـنجاح اليت
حققتهـا املديـريات الـعامـة للرتبـية كـانت
أفـضل مما كـانت عليـه خالل العام الـسابق،
حـيث جـرت عـمليـة تـصـحيح الـدفـاتـر
االمتحــانيـة يف مـراكـز احملـافـظــات اليت
حـددتهـا املـديـريـة العـامـة لـلرتبيـة يف كل
حمـافظـة. وقـد أعلـنت نتـائج االمتحـانـات
ملديريات الرتبيـة يف الكرخ األوىل والثانية يف
بغـداد وبـابـل واملثنـى وديـاىل وقــد حققت
حمـافظة بابل نسبة جناح 99% بينما حققت
تــربيتـا الكــــرخ األوىل واملثنــــى نـسبــــــة

جناح %88.
وأشـار املدير العـام للتقويم واالمـتحانات إىل
أن الوزارة حـددت أجور تـصحيـح الدفـاتر
االمتحانيـة للمراحل املنتهية حيث خصص
مـبلغ 350 دينـارًا للـدفرت الـواحـد للـدراسـة
اإلعـدادية و300 ديـنار للـدراسة املـتوسـطة
و200 للـدراسة االبتدائـية وسوف حيصل كل
مصحح عـلى املبالغ على وفق أعـداد الدفاتر
االمـتحـــانيــة الـيت يقـــوم بتـصحـيحهــا.

اليوم تعلن نتائج االمتحانات
العامة للدراسة االبتدائية

نيويورك )االمم املتحدة( )اف ب(
اعلـنـت اللجـنــة املــسـتقلــة املـكلفــة
بــالتحقـيق يف معلـومــات تتعلـق بسـوء
ادارة بـرنـامج )النـفط مقـابل الغـذاء(
انهـا تـوصـلت اىل اتفـاق مع الـسـلطـات
االمريكية والعراقية يسمح هلا باالطالع

على الوثائق املتعلقة بهذا الربنامج.
وقال البيـان ان شركة دوليـة للمحاسبة
اختـارتهـا سلطـة االئتالف والـسلطـات
العـراقيـة ستقـوم )بتحـديـد الـوثـائق
وتنظيمها( وتأمني اطالع خرباء اللجنة

عليها.
وقال مـسؤولـون سيـاسيـون عراقـيون
ووسـائل االعالم االمريكيـة وخصـوصا
احملــافظــة منهـا، ان حنـو 270 مـسـؤوال
سـياسيـا يف 22 بلدا وثالث شخـصيات يف
االمـم املتحـدة بـينهـا رئيـس الربنـامج
بـينــون سـيفــان متــورطــون يف هــذه

الفضيحة.
وتعهـد االمني العام لالمم املـتحدة كويف
انان يف نيـسان املـاضي بتـسليط الـضوء
علـى هذه االتهامات الـيت ظهر فيها اسم

جنله كوجو.
وعـني يف ايار هلذا الغرض جلنة مستقلة
بـرئاسـة بول فـولكر، الـرئيس الـسابق

لبنك االحتياطي الفدرالي االمريكي.
وقال البـيان ان اللجنـة املستقلـة عينت
املــــوظف الـكـبـري الـــســــابق يف وزارة
اخلـارجية الكنـدية ريد مـوردن مديرا
تنـفيــذيــا هلـــا واختــارت مــدعـيني
امريكيني سـابقني هما مـارك كاليـفانو

ومايكل كورناكيا.
وتابع الـبيان ان لـوران كاسرب-انـسرمت
القاضي يف حمكمة العدل يف جنيف عني

اتفاق يسمح للمحققني باإلطالع على
وثائق النفط مقابل الغذاء

مسـؤواًل عن التحقيقات خـارج الواليات
املـــتـحــــــــدة وخــــصــــــــوصــــــــا يف

اوروبـــــــــــــــــــــا.
وسـيقــوم بهــذا الـعمـل من مـكتـبه يف

باريس.

اسطنبول )اف ب(
اكـدت منـظمـة املـؤمتـر االسالمـي أمس
االربعاء دعمها لسيادة العراق واستقالله
السياسي قبل اقل من اسبوعني من نقل
الـسلـطــة من الـتحــالف اىل احلكــومــة

االنتقالية.
وجاء يف نص القـرار اخلتامـي الذي اقره

منظمة املؤمتر اإلسالمي جتدد دعمها لسيادة العراق واستقالله السياسي
فـرانـس بـرس علـى هـامـش اجـتمـاع
منظمـة املؤمتـر االسالمي يف اسطـنبول
أمـس االربعاء ان الـعراق يعـارض وجود
جنــود من دول جمــاورة علـى اراضـيه
لكنه ال يـرفض انـتشـار قـوات من دول
عــربيـة اخــرى للمـسـاعــدة يف احالل

االمـن.

وزراء خـــارجيـــة منــظمــة املــؤمتــر
االسـالمي او ممثلـوهم يف اسـطنبـول ان
)املؤمتـر اعاد تـاكيـد قنـاعته العمـيقة
بضـرورة احلفـاظ علـى سيـادة العـراق
ووحــدة وسالمـــة اراضيـه واستـقالله

السياسي(.
من جانب آخـر قال وزراء عرب لـوكالة

واشنطن )د ب أ(
ذكرت وزارة الدفاع األمريكية أمس األول أن
اجلنـرال جورج كـاسي نـائب رئيـس أركان
اجليش األمـريكي عني رمسيـًا قائـدًا لقوات
الـتحالف يف الـعراق خلفـًا للجنـرال ريكاردو
سـانـشيـز.وكــان اجليـش األمــريكـي أعلن
بصـورة مفــاجئـة قـبل ثالثـة أســابيع أن
اجلنـرال سانـشيـز الذي تـوىل قيـادة قوات
التحــالف يف العـراق ملـا يـزيـد علـى العـام
سيغـادرها بعـد نقل السـيادة إىل العـراقيني

كاسي عّين رمسيًا 
قائدًا لقوات التحالف يف العراق

يف 30 حزيران اجلاري.
وذكر اجليش أن رحيل سانشيز كان متوقعًا
لكنه قبل وقـت قصري من هـذا اإلعالن كان
سانشيـز قد تعرض النتقـادات بسبب إساءة
معـاملـة الـسجنـاء العـراقـيني يف سجن )أبـو
غريب(.ونفـى البنتـاغون أن يكـون لرحيل
سانشيز عالقة بفضيحة )أبو غريب(. وقال
سـانشيز يف شهـادته أمام جلنة تـابعة جمللس
الـشيـوخ إنه يـتحمـل املسـؤوليـة عن إسـاءة
معـــــاملــــة الــــسجـنـــــاء العــــراقـيـني.

بغداد- سحر اخلالدي
ستقوم القـوات االمريكية بتـسليم مطار
بغداد اىل اجلهات العراقية املتمثلة بوزارة
النقل واملـواصالت خالل االول من متـوز

القادم.
وقال املـستشار االمـريكي االقدم يف وزارة
النقل واملـواصالت يف مـؤمتــر صحفي يف
قصـر املـؤمتـرات هنـاك االن مـرحلتـان
تقـوم بهـا الـوزارة بـالتعـاون مع القـوات
الـعسكـرية لـتهيئـة املطـار وهي كيفـية

تأمني املطار واالخرى كيفية ادارته.
وأضاف املستشار الذي رفض ذكر امسه ان
القـسم الشـرقي من املـطار والـذي يشمل
املدرج واملـنافـذ املؤديـة اليه سيـسلم اىل
اجلهـات العـراقيـة خالل االول مـن متوز،
امـا االراضي والبـنايـات اجملاورة للـمدرج
فسوف يتـم تسليمها  اواسـط شهر شباط
مـن السـنة الـقادمـة. مؤكـدًا ان الطريان
املدنـي لن يتـم استئـنافـه وهو مـرهون
بـإعادة االمن بصورة كـاملة، وقال انه مت
رصــد مـبلغ )3.2(مـليــار دوالر العــادة

تأهيل واعمار املطارات يف العراق.
وعلى الصعيد ذاته اكد املسؤول العسكري
يف املطار بـأن غالـبية القـوات العسكـرية
املوجـودة يف املطـار سوف تغـادر مع بقاء
الـقليل منهـا. مضـيفًا بـأن مهمـة القوات
املتعددة اجلنسيـات مع الشرطة العراقية
هي تــأمني املـطــار ومحــايــة املنــاطق

احمليطة به.
مشريًا اىل ان كل التجهيزات العسكرية مع
الـطائـرات ستـنقل اىل املطـارات االخرى
اليت ستكـون حتت الـسيطـرة العسكـرية
االمــريكيـة مـؤكـدًا ان بقـاء القلـيل من
القوات العـسكريـة يف اجلانب الـغربي من
املطار لن يؤثر علـى الطريان املدني الذي
سيـكون مـقتصـرًا علـى الطـريان اخلاص
بالسفارة االمريكيـة اواسط الشهر الثاني

من العام القادم. 

تسليم قسم من مطار
بغداد 

اىل العراقيـــــــني

مقتدى الصدر يدعو أنصاره من خارج مدينة النجف الى مغادرتها

الفلوجة )ا ف ب(
قتل مخسـة عراقيني واربعة اجانب كما
اصيب عـشرة عراقيني جبروح يف اعتداء
بـاملتفجرات صباح أمـس يف الرمادي، كما
اعلـن طبيب  يف الرمـادي لوكالـة فرانس
برس يف اتصال هاتفي من الفلوجة.وقال
الطبيب يف املستشفى حممد جالل )نقلت
اىل املـستـشفـى جـثث تعـود اىل مخـسـة
عـراقيني واربعة اجانب كـما نقل عشرة
جـرحـى عـراقيـني للعالج(.ومل يتـمكن
الطبـيب من حتـديد جـنسـية االجـانب
القتلى قـائال: نقال عن رجال االنقاذ) ان
االربعة كـانوا علـى منت سيـارة رباعـية
الدفع امريكية الـنوع غالبا ما يستخدمها
العاملون مع سلطات التحالف او االجانب
الذين يعملون مبوجب عقود يف العراق(.
وقال شاهد يف اتصـال هاتفي ان االنفجار
حـصل امــام املــسجــد الكـبري يف وسـط

املدينة.

مقتل تسعة بينهم مخسة أجانب
بهجوم باملتفجرات يف الرمادي

طوكيو - لشبونة )اف ب(
اعـرب احلزب الربتغـالي الذي خـرج فائزا يف
االنتخابات االوروبية، امس األول عن تأييده
لـسحب الـدرك الربتغـالي من العـراق نهـاية

ايلول املقبل.
وقال االمني العـام للحزب االشرتاكي ادواردو
فريو رودريغـيز لـوكالـة االنبـاء الربتـغالـية
لوسـا )جيب وضع حد ملهمـة احلرس الوطين

اجلمهوري يف العراق نهاية ايلول(.
واضـاف اثـر لقـاء مع الــرئيـس االشـرتاكي
جـورج سامبيو )بالرغم من اخلطوة الكبرية
املتقـدمـة الـيت شكلهـا قـرار جملـس االمن
بتـشريـع الوجـود )العسـكري( عـلى االرض
فــان دور الربتغــال جيب ان يـرتكـز بـشكل
اسـاسـي علـى الــدعم الــسيـاسـي والتـقين
واالنــســانـي يف عـملـيــة اعــادة االعـمــار

والدميوقراطية يف العراق(.
ومن ناحيـته، ذكر رئيس الـوزراء الربتغالي
خوسيـه مانويـل دوراو باروسو يف بـيان اثر
هذا االجـتماع ان الربتغال سـتحرتم تعهداتها

يف العراق.
واكــد ان )احلكـومـة عـازمــة علــى احرتام
الـتعهــدات اليت قـطعـتهـا يف اطــار اجلهـود
املــبـــــذولـــــة الســـتقــــــرار العـــــراق(.

رحيل القوات
الربتغالية من العراق

.


