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هدر فوز ايطالي حتت اجملهر 

الكويت ستفتح 
سفارتها يف بغداد 

بــروكسـيل )آكي( أكـد االحتـاد األوروبـي استعــداده للتعـاون مع
احلكـومـة العـراقيـة االنتقـاليـة مـن أجل حتقيق أهـداف أمن و
استقرار العـراق و وحدته الرتابـية. و كلف زعمـاء البلدان الـ 25
أعضـاَء االحتـاد، يف نهـايــة اجتمـاعـاتهم يف بـروكـسيل، اجملـلس
الـوزاري )تنظـيم اجتـماع بـني الرتويكـا األوروبيـة و احلكـومة

العراقية اجلديده يف أقرب وقت ممكن(. 
وكذلك دعـوة رئيس الـوزراء العراقي اللقـاء خطاب أمـام جملس
وزراء خارجية البلدان األعضاء. ودعم زعماء االحتاد خطة إقامة

حوار سياسي و تعاون مع العراق يف املدى املتوسط. 
و يــأتي املــوقـف األوروبي قـبل أقل مـن أسبــوعـني عن تـسـلم
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الكويت  )اف ب( - قال رئيس
الوزراء الكوييت الشيخ صباح االمحد
الـصبـاح امـس الـسبـت ان الكــويت
ستعـيد فتح سفـارتها يف العـراق بعد
اسـتقــرار االوضـــاع هنــاك.وقــال
)عـندمـا تستقـر االوضاع ويـستتب
االمن سوف نفتح السفـارة الكويتية
يف بغـداد( اليت كـانت قــد اغلقت يف
اعقـاب الغزو العراقي لـدولة الكويت
يف اب 1990.واضــاف الــشيـخ صبــاح
)القرار اختذ بشكل مبدئي لكن جيب
علينـا ان ننـتظـر اسـتتبـاب االمن(
دون ان حيـدد مـدة زمـنيـة معـينـة

لذلك.

الفلوجة/بغداد/املدى ـ الوكاالت
قتل 18 شـخصـًا واصـيب مثــانيـة آخـرون
جبــروح صـبــاح امــس الــسـبـت يف غــارة
استهـدفت احـد احيـاء مـدينـة الفلـوجـة
ويقـول االهالـي ان الطريان األمـريكي نـفذ
الـغارة حبسب طبـيب يف مستشفـى الفلوجة
العـام.وأكـد االهـالي يف املـدينـة ان طـائـرة
امريكية أطلـقت صاروخًا على اربعة منازل
يف حي اجلبـيل مما ادى إىل تـدمري منـزلني
بالتمـام وتضرر اثنني آخـرين.ومن جانب
آخر هـاجم منشـور مطبوع جـرى توزيعه
امس األول يف حمافظة االنـبار بشدة السفري

غارة جوية امريكية على الفلوجة
ومواجهات مسلحة يف مدينة الصدر

جليش املهـدي.ونظم مكتب الـصدر املسرية
الـيت مشـت يف مقدمـتها سـالمة اخلفـاجي،
العضو السابق يف جملس احلكم الذي مت حله
بعـد تشكيل احلكـومة العـراقية االنتقـالية

اجلديدة.
وتـوجـهت اخلفـاجـي اليت كـانـت حمجبـة
بـالكامل بـواسطـة مكرب الـصوت اىل النـساء
املـشـاركـات يف املــسرية، وبعـضهن بـرفقـة
اوالدهـن، وحضـتهن علــى )دعم مقـاومـة
جيش املهـدي(.واطلق املتظاهـرون هتافات
تطـالب برحيل احلاكم املدني بول برمير و
)وضع حد لسفك الدماء يف مدينة الصدر(.

ويف مدينـة الصدر قتل وجرح حنو عشرين
من مـسلحـي جيـش املهـدي يف مـواجهـات
انـدلعت يـومـي اخلميـس واجلمعـة. وقـال
متحـدث عـسكـري أن املـسـلحني هـامجـوا
الدوريـات األمريـكية يف املـدينة بـاالسلحة
اخلفيفـة والقـذائف املقـاومة لـلدروع.كـما
قتل ثالثـة مدنـيني واصيب ثالثـة جنود
أمــريـكيـني يف انفجــار رمــانــة يــدويــة
استهــدفت قـافلـة امـريـكيـة قـرب احـد
األسـواق مبـدينـة الصـدر أيضـًا.ويف سيـاق
متصل تظاهـرت مئات النساء امس  السبت
يف مديـنة الصـدر، للتعـبري عن مسـاندتهن

جـون نغروبـونيت الذي جـرى تعيينه أول
سفـري للـواليـات املـتحــدة يف العــراق بعـد
الثالثـني من حزيران.ووصف املنشور الذي
محل تـوقيع )القيادة العامـة/كتائب شهداء
الفلـوجة( نغـروبونيت بـانه )شخص( حني
تـنـظــر إلـيه )الجتــد يف وجـهه أي تعـبـري
انـساني يـوحي بالـرمحة والعـدل والسالم،
امنا هـو ذو مسات مظلمـة اجراميـة رهيبة
وهـدوء شيطـاني قبيـح( ورأى انه )يهودي
صهيـونـي ليكـودي امـريكـي(.فيمـا تـوجه
املنـشور إىل العـراقيني بـالقول )فمـاذا انتم

فاعلون ايها العراقيون الشرفاء(.

 )االمم املتحدة( )اف ب(- طلب
االمني العام لالمم املتحدة كويف انان امس
األول  من الواليـات املتحدة عـدم تعريض
وحـدة جملس االمـن الدولـي للخطـر عرب
الـسعي اىل احلصـول على جتـديد استـثناء
الـرعـايـا االمريكيـني من املالحقـات امـام

القضاء الدولي.
وقال انـان امام صحـافيني بعـد غداء مع
االعضـاء الـ15 يف جملـس االمن الـدولي )ان
اجلميع كان مـسرورا لتـبين القرار االخري

)حول العراق باالمجاع(.
واكد ان مسـألة استثـناء مالحقة الـرعايا
االمريكيني امـام احملكمة اجلنائية الدولية
)تـقسم جملـس االمن وطلبـت من اجلميع
التفكري يف االمـر(. ولفت االنتبـاه اىل )اننا

سنواجه قريبا حتديات صعبة جدا(.
وكـان انـان اعـرتض بشـدة اخلمـيس علـى
جتديـد استثناء االمريكيني من املالحقات
امــام احملكمـة اجلنـائيـة الـدوليـة الـذي

تطالب به الواليات املتحدة.
وقـال انان ردا على اسئلة الصحافيني لدى

عنان يطالب واشنطن بعدم استثناء
رعاياها من القضاء الدولي

وصـوله اىل مقـر االمـم املتحـدة )يف ضـوء
الـتجاوزات الـيت ارتكبت ضـد معتقلني يف
العراق، سـيكون الـدفع باجتـاه اقرار مثل

هذا االستثناء امرا مزعجا(.
واضـاف )يف ظل هذه الـظروف، اعـتقد ان
الضغط للحصول علـى مثل هذا االستثناء

ليس حكيما.
وسيكـون امرا اقل حكـمة ايضـا ان يوافق

جملس االمن على الطلب(.
ورأى االمني العـام للمـنظمـة الـدوليـة ان
اقرار مـثل هذا االستثنـاء جمددا )سيمس
مبصـداقيـة اجمللـس واالمم املتحـدة اليت
يفرتض ان تـعرب عن دولـة احلق واولـويـة
القـانـون(.وينـتهي مفعـول قـرار جمـلس
االمن الدولي القاضي بـاستثناء املواطنني
االمريكيـني من مالحقـات امــام احملكمـة
اجلنــائيـة الــدوليــة يف نهـايـة الـشهـر
احلــــــــــــــــــــــالي.وطـرح الدبلوماسيون
االمريكيون يف االمم املـتحدة بدايـة الشهر
مشـروع قرار جيـدد استثنـاء االمريكيني
ملــدة عــام، اال انـهم مل يـطــرحــوه علــى

التصويت بعد.

بغداد )اف ب(- اعلنت متحدثة باسم
اجليـش االمـريكي امـس  الـسبـت ان جنـديـا
امريكيـا قتل مساء اجلمـعة يف تبادل اطالق نار
مع مـسلحني قرب مـدينة بعقـوبة.واوضحت
املتحدثة )ان جنديا من فرقة املشاة االوىل قتل
يف هجـوم مـسلح علـى وحــدته تبـعه تبـادل
اطالق نــار واضــافـت ان )اجلـنـــدي نقل اىل
مـؤسـسـة طـبيـة قــريبـة حـيث تـأكـدت
وفـــاته(.ومبقـتله، يـــرتفع عــدد اجلـنــود
االمريكيني الـذين قتلوا يف ساحـة املعركة منذ
بــدء االحتالل االمـريكي للعـراق يف اذار 2003،
حبـسب حـصيلـة اعـدت اسـتنـادا اىل بيـانـات
اجلـيــش االمــــريكـي والـبـنـتــاغــون إىل 615
قتياًل.وقـال العميـد وليد خـالد عبـد السالم،
رئيس الـشرطـة يف حمافـظة ديـاىل ان القوات
االمريكيـة انـسحـبت من نـاحيـة بهـرز بعـد
عمليـة استـمرت يـومني.واوضح )ان اجلـنود
االمـريكيني غـادروا املنطـقة تـاركني وراءهم
دمارا كبريا(، مؤكدا ان عددا من املساكن حلقت
بها اضرار كبرية(.وافاد مراسل لوكالة فرانس

مقـتل بــرتغــالي وعــراقـيني بــانفجــار قنـبلــة بــالبـصــرة

برس توجه اىل املكان ان احلـياة بدأت بالعودة
اىل جمراها الطبيعي يف هذه الناحية.

واعلن اجلـيش االمـريكي انه قـتل اثنـني من
املـسلحني اجلمعة يف املنطقـة ومخسة اخرين
اخلميـس. وحبسـب الشـرطـة، فـان اجلـيش

االمريكي دخل بهرز حبثا عن املسلحني.
واشار عبد السالم ومستشفى بعقوبة اجلمعة
اىل سقـوط 54 جـرحيـا يف االشـتبـاكــات بني
مسلحني واجلنـود االمريكيني يف بـهرز حيث
جـاء مقـاتلـون مـن منـاطق اخـرى يف ديـاىل

ملساندة املسلحني يف املنطقة.
ويف البصرة قتل برتغـالي وعراقيان واصيب
عـراقيـان اخـران جبـروح يف  انفجـار قـنبلـة
امس السبت علـى طريق جنوب الـبصرة كما
افادت مـصادر امنية وطبيـة يف املدينة.وقال
مـســؤول قــسم الـطــوارىء يف املــستـشفــى
امساعـيل موىل )ان جثة بـرتغالي سجل حتت
اسم روبــرتــو كــارلــوس يعـمل لـشــركــة
)االتـصــاالت( االثـري نقـلت اىل مــستــشفــى
البـصرة بعـد هجوم علـى الطـريق املؤدي اىل

الزبري(.
باول: الرحيل من السعودية يعين انتصار االرهابيني

الرياض ـ واشنطن )اف ب(- اكد وزير
اخلارجيـة االمريكي كولـن باول امس األول
ان مغـادرة االمريكيـني السـعوديـة سيـكون
انتـصارا لالرهابيني، خمالفا بذلك النصائح
اليت اصـدرتهـا واشـنطـن ودعتهـم فيهـا اىل
مغادرة البالد.وقال بـاول يف برنامج اذاعي
)اذا غـادروا، فعندئذ يـربح االرهابيون. وال
اعـتقـــد ان الـــسعـــوديـني واالمـريكـيـني
واالشخاص الـشجعان الـذين يعملـون هناك
يـريـدون ان ينـتصـر االرهـابيـون(. وقـد
جـددت اخلارجية االمريكية دعوة ملحة اىل
االمريكيني املقيمـني يف السعودية للمغادرة،
واىل الذين ينـوون السفر اىل هناك اىل ارجاء
رحالتهم. كـذلك اصـدرت واشـنطـن امس
األول  نـداء دعت فيه االمريكـيني اىل احلذر
يف منطقـة اخلليج، متـذرعة بـالتهـديدات
االرهـابية ضـد الغربيـني، بعد االعالن عن

قتل الرهينة االمريكي بول جونسون.
لكن باول اعرب عـن ثقته يف تشديد تدابري

اعـماهلم(.من جهـة أخرى قال بـيان لوزارة
الـداخليـة امـس السـبت نقلـه التلفـزيـون
السعـودي ان مسؤول القـاعدة يف السعـودية
عبـد العزيز املقرن قـتل بايدي قوات االمن
وعـرض التلفـزيـون صــورا جلثتـه وجثث
ثالثـــة اخـــريـن مـن جمـمـــوعـتـه.ونقل
التلفزيون الـسعودي عن مصـدر مسؤول يف
الداخلية ان قوات االمن قتلت مساء اجلمعة
)عبـد العـزيـز املقـرن الـذي يـدعي تـزعم
عصـابـة الـتكفري والـتفجري وصـدرت عنه
بيـانـات االغـتيـال واخلـطف( وثالثــة من
جمـموعته. واكد البيـان ان بني القتلى احد
الفارين الثالثـة من اجملموعـة املسلحة اليت
نفـذت نهايـة ايار اعـتداءات اخلرب الـدامية
اليت راح ضـحيـتهــا 22 شخـصــا بـينـهم 19
اجنـبيــا.ويــدعــى الـقتـيل الــذي عــرض
التلفـزيون صـورا جلثته، تـركي بن فهـيد

املطريي.
)تفاصيل اخرى ص2(.

احلمايـة ملوظفي الشركـات االمريكية الذين
يعملـون يف السعوديـة وخصوصـا يف القطاع
الـنفــطي. وقــال )آمل يف ان تــشجع هــذه
التـدابري الـناس علـى البقـاء واالستـمرار يف

كركوك - ابراهيم خليل 
اعلـنت الشـرطة يف كـركوك انهـا اعتقلت
اثنني من املـشتبه يف تـورطهم يف عملـية
اغـتيال غـازي الطالـباني املـسؤول االمين
لشركـة نفط الشـمال. وقال اللـواء شريكو
شـاكر حكيم قائد الشرطة يف احملافظة ان
االثـنني اعـتقـال يف حي الــوحــدة شــرق
املـدينـة وهم مـن العنـاصـر االمـنيـة يف
النظام السابق، كما مت ضبط السيارة اليت
نفذت العملـية االرهابيـة.. واكد متحدث
بـإسم اجليش االمـريكي يف كـركوك ان 12

اعتقال املتورطني مبقتل املسؤول االمين
لنفط الشمال 

حمققـًا يـعملــون للـوصــول اىل منفـذي
اهلـجمات وعمليات االغتيال اليت تقوم بها

بقايا النظام السابق.
من جهته اوضح عبـد الرمحن مـصطفى
حمـافظ كـركــوك ان نقص املـستلـزمـات
واالسلحة يف الشـرطة وافتقـادها للخربات
والتـدريب يعــد سببـًا اسـاسيـًا يف ضعف
دورها. واهاب بـأهالي احملافظة للمساهمة
يف حفظ االمن خـاصة االحزاب السياسية
يف كـركوك واليت هلـا ثقلها مبـا يؤمن روح

التآخي واحملبة والسالم بني القوميات.

لندن  )اف ب(- ذكرت صحيفة الغارديان
اللندنية السبت ان لندن وواشنطن تدرسان
مشـروع ارسال قـوة من احللف االطـلسي اىل
العراق قوامها 3 االف جندي بريطاني لدعم
احلكومـة العراقية االنـتقالية عنـدما تتوىل

السلطة. 
واضـافت الصـحيفة ان اجلـنود )سيـسحبون
بـصــورة مـــوقتـــة( من احلـلف االطلــسي
ويـوصفون بـأنهم )قـوة دوليـة حتت قـيادة
الربيـطــانـيني( متـهيـــدا جلعل الـعمـليــة
السيـاسية مقـبولة من االعـضاء االخرين يف
االئتالف وخصـوصا فـرنسـا واملانيـا اللتني

عارضتا احلرب.
واوضحـت الصحيـفة ان اجلنـود سيسـحبون
من فـرقــة احللف االطلـسي للـرد الـسـريع
املـتمــركــزة يف املــانيــا بـقيــادة اجلنــرال
الربيـطــانـي ريتـشــارد دانــات وسـتعــزز
مبجمـوعـة قتـاليـة بـريطـانيـة. واشـارت
الصحـيفة اىل ان حـواىل 60% من رجـال هذه
الفـرقة بـريطانيـون.ونقلت الصـحيفة عن
مسؤولني قـوهلم ان من الضروري ان حيصل
املشروع على مـوافقة احللف االطلسي خالل
قـمة اسـطنبـول يف28 و29 حزيـران عشـية
االنتقال الـرســــــمي للسيـادة اىل العراقيني
يف 30 حـــزيـــران.واعلـن وزيـــر الـــدفـــاع
الربيطاني جيف هون اخلميس ان بريطانيا
سرتسل 270 جنديا اضافيا اىل العراق يف اطار
تبديل القوات هـناك.وسريسل اكثر من 600
عنصـر من البحرية امللكية اىل العراق ابتداء
من االسبوع املقبل حمل وحدتني على وشك

انهاء مهمتهما. 

واشــنــطــن  )اف ب( - اعلــنــت وزارة
اخلارجية االمريكية امس االول اجلمعة
انها مل تتـبلغ مبعلومات عن حتذير من
اجهـــزة االستـخبــارات الـــروسيــة اىل
االستخبـارات االمريكـية حـول تهـديد
عـراقي حتـدث عنـه الرئـيس الـروسي

فالدميري بوتني.
كمـا ان البيت االبـيض مل يؤكـد بدوره
ما قاله بـوتني بان اجهزة االستخبارات
الروسيـة اخطرت نـظريتها االمـريكية
ان نظـام صـدام حـسني )يعـد العمـال

ارهابية( بعد اعتداءات 11 ايلول 2001.
واكـتفت املتحدثة بـاسم البيت االبيض
كلري بوشان بالقـول امام الصحافيني يف
رينـو  )نـواصل التعـاون مع احلكـومـة
الــــروسـيــــة، مبــــا يف ذلـك جمــــال
االسـتخبـارات(، مــوضحــة )لكـننـا ال
نناقش مـسائل استخبـاراتية حمددة(.
وقالـت كلري بوشـان يف رينو حـيث كان
الرئيـس جورج بوش بعد ظهر اجلمعة
يف اطار محـلته االنتخابية، )لقد نشرنا
اكرب كم ممكن من املعلومات للتحدث عن
الـتهــديــد الــذي كــان ميـثله صــدام

حسني(.
وقـال مساعد املتحـدث باسم اخلارجية
االمريكيـة يف مؤمتر صحايف يف واشنطن
)ليـس لـدي اي معلـومــات العطـيكم
اياها يف هـذا اخلصوص الن ذلك مل مير

عربنا(.
وعلى سؤال ملعرفة ما اذا كانت الواليات
املتحـدة استخـدمت معلـومات روسـية
لتحـضري ملفهـا االتهـامي ضـد العـراق
قـبل شن احلـرب، اكــد ادم اريلي ان )ال
علم لي مبـثل هذه املعلومـات(، كما اكد
انه ال يعلـم ما اذا كـانت هـذه املعلـومة
تلقاها وزيـر اخلارجية كـولن باول من
نـظريه الـروسـي يف تلك االونـة ايغـور

ايفانوف.
وكان الرئيـس الروسي فالدميري بوتني
كــشف اجلمعـة انـه ابلغ واشنـطن بـان
نـظـام صـدام حـسـني )يعــد العمـال
ارهـابيـة( تسـتهدف الـواليات املـتحدة

بعد 11 ايلول 2001.

اجابات امريكية غامضة
حول تصرحيات بوتني 

القمة األوروبية تكلف الرتويكا لقاء احلكومة العراقية
السبيل لتقوية متثيلية املؤسسات السياسية العراقية و ذلك قبل

تنظيم االنتخابات يف شهر كانونالثاني 2005(.   
وأوصـى الزعماء األوروبـيون يف بيانهم اىل جمـلس وزراء خارجية
البلــدان األعضـاء )اختــاذ اخلطــوات األوىل املنــاسبــة( لتحـقيق
األهداف اليت وضعتها املفوضية. و أكد زعماء االحتاد على وجوب
أن تتـضمـن اخلطـوات األوىل مــواصلـة تــوفري الـدعـم الفين و
املسـاعدة علـى إعادة اإلعـمار، والـتعاون الـوثيق مع فـرق األمم
املتحدة )يف خمـتلف اجملاالت( منهـا التحضـري لالنتخابـات، تأمني
متثيل االحتاد األوروبي يف العراق عندما تكون الظروف مناسبة،

بدء مسار احلوار السياسي )مع احلكومة العراقية(.

احلكومـة العراقيـة السـيادة من قـوات االحتالل. و أكد الـزعماء
األوروبيـون )تطلع االحتـاد اىل استعـادة السيـادة العراقـية يف 30
يـونيـو 2004 و ترحـيبه بتـشكيـل حكومـة عراقـية ذات سـيادة
ومـؤهلـة، بفعل دعـم األمم املتحـده، تولـي السلـطة كـاملـة فور

انتهاء االحتالل(.
و أبرز قـادة االحتاد )إمجـاع البلـدان أعضـاء جملس األمـن حول
القرار 1546 الـذي يؤمن دعمـا دوليا ميكـن العراقيني مـن تقرير

مصريهم السياسي و إعادة بناء بالدهم(.
ورحبـوا )بــالتــزام رئيـس الـوزراء اجلـديـد تعـزيـز الـوحـدة
الوطنية(. و يـؤكد االحتاد  أهمية )املؤمتـر الوطين املقرر مبثابة

القاهرة )اف ب(- اكدت مصادر
صحفيـة ان القـاهـرة تنـتظـر تـوافق
الفصـائل الفلـسطـينيـة علـى وثيـقة
تتضمن مـوافقة مكـتوبة عـلى دورها
يف غـزة يف حـال انـسحـاب اسـرائـيل
للمـضي قـدمـا يف تـنفيــذ مبـادرتهـا
بارسـال خرباء امنـيني للمـساهـمة يف
بسـط االمن كمـا تنتـظر دعـما دولـيا
وضمـانـات امـريكيـة بـان اســرائيل
ستلـتزم عدم عـودة جيشـها جمددا اىل

االراضي اليت ستنسحب منها.
وقـال سـفري فلـسـطني لـدى جـامعـة

مــصـــر بـــانـتــظـــار امجــــاع فلــســطـيـين علـــى دورهـــا يف غـــزة 
حــــول اشــرتاكهــــا مع الـــسلــطــــة
الفلـسطـينيـة يف ادارة قطـاع غـزة يف
حال انـسحاب اسـرائيل طـبقا خلـطة
رئيـس الــوزراء االســرائــيـلي اريـيل

شارون .
واضـاف ان )هـذه الـوثيقـة يـنبغي ان
تتـضـمن كــذلك مــوقف الفـصــائل
الفلـسطينـية من الـدور الذي سـتقوم
به مصـر يف غـزة(. وقـال ان )اتفـاقـا
وطنيـا فلسطينيـا )بني كل الفصائل(
حول دور مصـري اساسي( لكي متضي

القاهرة قدما يف تنفيذ مبادرتها.

الدول العربية حممد صبيح السبت ان
رئيس الوزراء الفلسطيين امحد قريع
ابلغ الـرئيـس املصـري حسين مـبارك
خالل لقــائهمـا امـس يف القـاهـرة ان
حـــوارا بـني الفـصـــائل جيـــري االن
لالتفــاق علــى )وثيقـة( حـول ادارة
مـشرتكة لقـطاع غزة يف حـال انسحاب
اسـرائيل منها واوضح صبيح ان قريع
اكد للـرئيس املـصري ان احلـوار الذي
بدأه الـرئيـس الفلسـطيين عـرفات يف
رام اهلل مع كافـة الفصائل الفلسطينية
يـستهدف التـوصل اىل وثيقة مكـتوبة

اسطنبول )اف ب(
انفجـرت اربع قنـابل صغرية مـساء اجلـمعة
علـى مقـربـة من مـؤسسـات مصـرفيـة يف
اسطنبول وازمري )غرب تركيا( مما ادى اىل
اصابة شخـصني جبروح طفيفـة، حبسب ما
ذكــــرت وكــــالــــة انـبــــاء االنــــاضــــول
الـرتكيــة.ووقعت هــذه االنفجـارات فـيمـا
جتري االستعدادات يف تركـيا لتضييف قمة
حلف مشـال االطلـسي يف 28 و29 حـزيـران
اليت سيشارك فيها الرئيس االمريكي جورج
بـوش.واوضحت الوكالـة ان فتاة جرحت يف
قدمهـا بشظايا الزجـاج بعد انفجارين وقعا
بفـارق نـصف سـاعـة امـام مـصــرفني يف
اسـطنبـول.ويف ازمري، وقع انفجـاران قـرب
مصرفني ممـا ادى اىل اضرار مادية وتضرر
سيارة. كمـا جرح شاب يف العـشرين، حبسب

ما ذكرت الوكالة.

انفجار أربعة قنابل
يف اسطنبول وازمري

حـــــــذرَ مــن تـعـــــــرض وحـــــــدة مـجـلـــــس األمــن لـلـخــــطـــــــر

اجليش األمريكي خيلف دمارًا كبريًا بعد انسحابه من بهرز

مقتل مسؤول القاعدة وثالثة من مجموعته مبواجهات مع األمن السعودي 3000 جندي 
من االطلسي اىل

العراق 

اعدام الرهينة االمريكي

جنود كوريون يف معسكر تدرييب قبل توجههم اىل العراق

اثار الدمار يف بهرِز

كويف عنان االمني العام لالمم
املتحدة

الرئيس الفلسطيين ياسر عرفات


