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قانون املرور هل حيل

ازدحام الشوارع؟

باب بغداد  ومدخل
دجلتها

)املدى( حتاور
السفري الفرنسي

الربتغال  تاهلت على حساب اسبانيايف بغداد

 مشاركة الصدر يف املؤمتر
الوطين ما زالت قيد الدراسة

3

الـنجف )اف ب( -اكد امحد الـشيباني أن 
مقتـدى الصـدر بصـدد دراسة الـدعوة
اليت وجهـت اليه للـمشـاركة يف املـؤمتر
الوطين العـراقي الذي سيعقـد يف نهاية
متـوز املقبل.وقـال الـشيبـاني )لقـد مت
تـوجيه دعـوة رمسيـة للـسيـد مقـتدى
الصــدر للمـشـاركـة يف اعمـال املـؤمتـر
الــوطين العــراقي( مـضيفـا ان )هـذه
الدعـوة هي االن قـيد الـدرس من قبل
الصـدر ومل يصـدر حتـى االن اي شيء
حـوهلا(.ومـن جانبه، اكـد الشـيخ قيس
اخلزعلي النـاطق الرمسي بـاسم الصدر
انه )سيـتم اليـوم الثالثـاء االعالن عن
تصـريح رمسي حول هذه الـدعوة لكنه

مل يبت بها حتى هذه اللحظة(.

تظاهرة يف الفلوجة احتجاجًا على الغارة االمريكية 
الفلـوجة )العـراق( )اف ب( - تظـاهر مـئات
مـن سكان الفلـوجة امـس االثنني احتجـاجا
علـى الغـارة االمريكيـة اليت اسـفرت الـسبت
عـن سقــوط اكثــر من عـشـريـن قتـيال يف
املدينة وقالت قوات التحالف انها هجوم على

شبكة االردني )ابو مصعب الزرقاوي(.
وجتمع املـتظـاهـرون بـدعــوة من وجهـاء
املدينـة واالحزاب السيـاسية ، علـى الطريق
الـرئيس للفلوجة حيـث رفعوا الفتات تدين
الغارة اليت ادت اىل سـقوط26  قتيال ومثانية

جرحى حسبما ذكرت الشرطة العراقية.
وكتب علـى الفتة ان )كذبـة الزرقاوي تشبه

بغداد/ املدى/ الوكاالت
أعلـن مسـؤول يف سلطـة االئتـالف لوكـالة
فـرانس بـرس أنه بـدأ أمس االثـنني ضخ
النفط إىل أرصفـة التحميل البحرية بهدف
تـصديـره وذلك بعـد أن متكـن فنيـون من
إصالح أحـد انبــوبني للـنفط يف الـبصـرة
تعـرضا للتخـريب األسبوع املـاضي.وصرح
دوميـنيك داجنـو املتحـدث بـاسـم سلطـة
االئتـالف أنه )ابتــداءًا من الـسـاعـة 11.51
بـالتـوقيـت احمللي نـستـطيع أن نـؤكـد أن
إصالح أنبــوب النفـط انتهــى ويتـم نقل
الـنفـط اخلـام حــاليـًا عـربه إىل األرصفـة
البحرية(.إال إنه قال إن عمليات اإلصالح ال

العراق يسعى إىل رفع طاقته التصديرية إىل مليوني برميل يوميًا
ليبلغ إنتاجها 26 مليون برميل يوميًا بدءًا
مـــن األول مـــن آب املـقـــبـل.وقـــــــــال
يـوسجيانتورو )مـن الواضح أن إنتاج أوبك
يف أقصـاه وما زال بـلد أو بـلدان يف الـشرق
األوســط ميلـلكـــان قـــدرات إنـتـــاجـيـــة
احتيـاطية(.وطلبت أوبـك األسبوع املاضي
من الـدول املـنتجـة غـري األعضـاء يف أوبك
زيادة إنتـاجها خلفض األسعار. وقال )ليس

هناك أي إشارة من جانبهم(.
إال أن يـوسجيـانتـورو صرح أن بعـض هذه
الـدول ستلـيب طلب زيـادة اإلنتـاج ألنه ال
يــأتي مـن أوبك وحــدهــا بـل من الــدول

النامية أيضًا.

منـصب وزيــر الـطــاقــة األنــدونيــسي،
للصحـافيني )تـشري الـتوقـعات إىل تـراجع
أسعار النفط يف 2005 وهناك مؤشرات تدل
علـى ذلك، ولكـن سبب املـشكـلة الـعراقـية
هناك مؤشـرات أخرى تدل على أن األسعار

سرتتفع(.
وتثري عملـيات التخـريب هذه قلق الـسوق
النفطـي وحتول دون هـبوط األسعـار على
الرغـم من املؤشـرات على ملء املخـزونات

وزيادة إنتاج أوبك.
وقررت أوبـك يف اجتماعها األخري يف الثالث
من حـزيــران يف بريوت زيــادة حصـصهـا
اإلنتاجية مبقدار 5.2 مليون برميل يوميًا

أوضاع الـشعب العـراقي الـذي تأثـر كثريًا
بسبب احلرب.

ويف تصريح سـابق قال ايـاد عالوي رئيس
احلـكومـة اجلديـدة أن عمليـات التخـريب
اليت طــالت أنــابـيب الـنفـط قــد أدت إىل
خسـائـر تقـدر بـ750 مليـون دوالر.وعلـى
صلة باملوضوع صرح رئيس منظمة الدول
املـصـــدرة للـنفــط )أوبك( بــورنــومــو
يوسجيانـتورو أمس االثنني يف جـاكرتا أن
)املشكـلة العـراقيـة( ميكن أن تبقـي أسعار
النفط عنـد مستويـاتها العاليـة على املدى

الطويل.
وقـال يوسجـيانـتورو، الـذي يشغل كـذلك

أنـابيـب نفط اجلـنوب نـسبيـًا إىل هجـمات
ختريبية مـثلما حصل ألنبوب الشمال لكن
عمله تـأثر إىل حد بعيد منـذ نهاية نيسان
بـسبب عـمليـات التخـريب وكـان العـراق
يصـدر ما بني 1.6 و 1.8 مليـون برميل عرب
مـرافـئه اجلنــوبيــة اليت تـشكـل املنفـذ
الــرئيـس لـلصــادرات النفـطيـة.ويـشكل
النفط مصدر الدخل الـوحيد للعراق وقد
حـصل على عـائدات خالل الفرتة املـاضية
تقدر بـ15 مليار دوالر مـدرجة يف ميزانية
عـــام 2004 إال أن تكــرار هــذه الـعمـليــات
سـتحرم الـشعب العـراقي من عـائدات أكرب
حيتاجهـا يف عملية إعـادة اإلعمار وحتسني

تـزال جـاريـة علـى أنبـوب النفـط الثـاني
الــــذي تعــــرض للـتخـــريـب األسـبـــوع
املاضي.وأضاف أن )اإلصالحات على أنبوب
النفط الثانـي ال تزال مستمـرة. وال توجد
معلــومـــات عن مــوعـــد استـكمـــال تلك
اإلصالحــات(.وأوضح املـتحـدث أن قـدرة
العـراق الـتصـديـريــة القصـوى قــد تبلغ
مليـون بـرمـيل يف اليــوم إىل حني إصالح
األنبـوب الثـاني.ويـذكـر أن أنبــوب نفط
الـشمال الـذي يربـط بني كركـوك ومصب
جيهـان الرتكي على البحـر املتوسط مرورًا
مبصفـاة بيـجي مغلق حـاليـًا وقـد تـوقف
مرارًا بسـبب أعمال ختريبية.ومل تتعرض

الــــدوحــــة  )اف ب(- هــــددت
جمـموعـة مسلحـة بقتل رهيـنة
كـــوري لـــديهـــا اذا مل تـرتاجع
حكـومـة كـوريــا اجلنــوبيـة يف
غضـون 24 سـاعـة عن قـرارهـا

بإرسال قوات اىل العراق.
وقـالت اجملموعة اليت تطلق على
نفسهـا اسم )مجـاعة الـتوحـيد
واجلهـاد(، بقيـادة االرهابـي )ابو
مـصعب الـزرقـاوي( واملـرتبطـة
بتنـظيم القـاعدة، انهـا تطـالب
حكومة كوريا اجلنوبية باخراج
قواتهـا من العراق )وبعدم ارسال
املزيـد من هـذه القـوات اىل هذه
االرض واال فـسنـرسـل لكم رأس
هـذا الكـوري وسنـتبعه بـرؤوس

بقية جنودكم(.
من جهـة اخـرى اكـد مـسـؤول
الــشــركــة حـيـث كـــان يعـمل
الـرهينـة الكوري اجلنـوبي الذي
هدد خـاطفـوه يف العـراق بقطع
رأسه، لـوكـالـة االنبـاء الكـوريـة
اجلنــوبيـة يـونهـاب االثـنني ان
املـسلحني خـطفوا عـدة اشخاص

معه.
وقـال كـيم شـون-هـو مـسـؤول
الشركة الكـورية اجلنوبية حيث
كـان يعمل الـرهينـة للوكـالة ان
كـيم سون ايل )33 عـاما( خطف
اخلمـيس يف العـراق مع اشـخاص
اخرين بينـهم موظفون يعملون
للشركة االمريكية )كيلوغ براون

سـيـئـــول تـطـــالـب بـــإطالق ســـراح الـــرهـيـنـــة وتـــرفـض االذعــــان للخـــاطفـني 

صورة الدكتور أيـاد عالوي رافعا إصبعه  وملوحا بإجراءات حازمة لضبط األمن
ترضي العراقيـني الذين اقرتنت الدميقراطية يف أذهـانهم بالفوضى واالختطاف
واالغتيـاالت والسيـارات املفخخة، حـتى ان البـعض بدأ يـرتحم، ولو جمـازا، على
عهـد صـدام. احلـاجـة إىل قـبضـة قـويـة للـدولــة اصبح مـطلبــا حني تـوارت
الـدميقراطـية وراء األمـن. والذي يقـرأ السـرتاتيجيـة األمنيـة للدكـتور عالوي

يالحظ ثالث نقاط أساسية:
-الرتكيز على أجهزة األمن واجليش كقوة حلفظ األمن.

-مركزة هذه القوة حتت إشرافه الشخصي.
-وضع األرهاب السياسي هدفًا أول لسرتاتيجيته.

والشك أن الدكتور عالوي دخل حتديـا خطرا مع قوى عجزت املـاكنة العسكرية
األمريـكية عن التغلب عليها لدرجة إن هـذه القوى بقيت لفرتة طويلة طليقة يف
الشـارع تتحكم به وتفرض قـانونها عـلى الناس، بل حـتى على األجهـزة األمنية
احلديثـة العهد، وقد اسـتهدفت هذه األجهـزة بالتحديـد لتبقي الشـارع هلا حيث

تعجز قوات االحتالل عن دخول األزقة الفرعية.. 
تقـوية أجـهزة أمـن وطنيـة هي اخلطـوة اليت البـد منهـا لنقـل امللف األمين من
اإلحتالل إىل العـراقيني، وإعطاء القوات العراقية الثـقة واإلمكانية واإلميان بانها
املسـؤولة عن أمن املواطن، وهـي مسؤولية اخالقـية نبيلة مبقـدار ماهي وظيفة

رمسية. 
لكن األمـن من اجلهة األخـرى ليس مـوضوعـا إجرائـيا ورمسيـا وحسب، إمنـا هو
موضوع سياسـي، يتطلب فيما يتطلب حتييـد قوى داخلية وإشراك قوى أخرى،
وأعـطاء فـرصة ملعـارضة سـياسيـة سلميـة بدال مـن دفعها بـاجتاه العـنف، وهذا
يـتطلـب إشراك الـقوى الـسيـاسيـة األخرى يف رسـم الفضـاء السـياسـي للعملـية

األمنية.
واألمن من جهة أخرى هو موضـوع وطين  قبل أن يكون رمسيا ولذلك ينبغي أن

تكون محلة األجهزة مستندة إىل تأييد ونقد مجاهريي. 
ومـع أن وضع هذه األجهـزة حتت اإلشـراف املبـاشر لـرئيس الـوزاراء هي خـطوة
تقتضيها حـالة الطوارئ إال أن اخلوف هو من شخـصنة هذه األجهزة حبيث تكون
شفـافة بـاجتاه واحـد، هو املسـؤول املباشـر عنها ومغلقـة بوجه اآلخـرين ومنها
مؤسسات الـدولة، ورمبا تتحول إىل أداة تسلط الفرد على املؤسسة يف جمتمع عاش

35 عاما يف جو من تنامي مركزية الفرد :
بدءا مبـركزية احلزب القـائد وانتهاء  مبركـزية القائد علـى احلزب والدولة ومن
خالل األجهـزة األمنـية الـيت بدأت كـأداة رقابـة للحـزب ثم انتهـت كأداة رقـابة
الفـرد على احلزب واملـواطنني. والكالم هنـا ال يعين الدكـتور عالوي بالـتحديد،
إمنـا أي مسـؤول قد حيل حمـله. يف النقطـة الثـالثـة يشـري الدكـتور عالوي إىل أن
احلملة على اإلرهـاب هي املسؤولية األسـاسية حلكومته، وأخشـى ما أخشاه هو أن
تقتصر احلملـة على األرهاب املوجه ضد قيادات الـسلطة وضد قوات التحالف، يف
حني يواجه املـواطن إرهاب عصـابات اخلطف والقتل علـى اهلوية والـسرقة دون
محايـة من أحـد، مما دفعه اىل أن جيـد وسائل غـري الدولـة يف حل مشـاكله مثل
اللجـوء اىل الفصل العـشائـري ودفع الفـدية، ويـتحاشـى الدولـة أحيـانا حـتى ال
يـستثري العصابات املتناسلة. والتجارب املـؤملة تعلمنا كل يوم أن اإلرهاب السياسي
وإرهاب املواطن يتحركان بـايقاع واحد ويستفيدان الواحد من اآلخر، هذا إذا مل
يكن مـصدرهـما واحـدا. ولذلـك ينبغـي إخراج املـواطن من سلـبيتـه، وخمبئه
العائلي إىل املشاركة الواسعة يف العملـية األمنية وإخراجه من حالة الدفاع السليب
اىل الفـعل اإلجبابي إبتـداًء من محايـة املنطقـة عرب جلان شعبـية، اىل التظـاهرات
العامة استنكـارا للعنف وهذا يتطلب حترك القوى السيـاسية والشعبية بالتعاون

مع أجهزة الدولة ملواجهة قوى العنف واإلرهاب.

كيف تكون محلة الدكتور عالوي
محلة العراقيني ؟

اند روت( )كي بـي ار( الفرع من
جمموعة هاليربتون.

واضـــاف املــســـؤول ان هـــؤالء
الـرهــائن خـطفـوا بعـد زيـارة
قـاعدة عـسكريـة امريكيـة قرب

الفلوجة غرب بغداد.
ودعـا وزيـر اخلـارجيـة الكـوري
اجلنــوبي بــان كي-مــون اليـوم
االثـنـني يف كـيـنغـــداو )شـــرق
الصني( اىل االفراج بدون شروط
عن الـرهينـة الكـوري اجلنـوبي

احملتجز يف العراق، 
مؤكـدا من جديـد عزم سـيئول

على ارسال قوات اىل هذا البلد.
وقــال ان )احلكـومــة الكـوريـة
حتاول مـساعدة الـشعب العراقي
لـذلك عليهم  االفـراج فورا ومن
دون شـــــروط عــن املـــــواطــن

الكوري(.
واكـــدت احلكــومـــة الكــوريــة
اجلنوبية انها سرتسل ثالثة آالف
جنـدي اىل البالد ابتـداءًا من آب

املقبل. 
وقـال وزيـر اخلـارجيـة الكـوري
اجلنــوبي ان )قــرار حكــوميت
ارسـال قـوات بهـدف مـسـاعـدة
الشعب العـراقي على اعـادة بناء

اقتصاده مل يتغري(.
واضـاف ان كـوريــا اجلنــوبيـة
تـتعــاون مع )دول صــديقــة( و
)دول جمـاورة( للعـراق للتـوصل

اىل االفراج عن الرهائن.

عمان )اف ب(- سلم االردن العـراق طائرتي
اسـتطـالع للمــراقبـة اجلـويــة من طـراز
)سيكـر(،  كما يـتم يف االردن حاليـا تدريب
طيارين من سالح اجلو العراقي على كيفية

استخدامهما. 
وياتـي تسليـم الطائـرتني يف اطار اتفـاقية
ثنـائيـة مع سلطـة االئـتالف اليت تقـودهـا
الواليات املتحدة يف العراق لتسليم 14 طائرة
)سيكــر( اسرتاليـة الصـنع جتمع يف االردن
بـالتـعاون مـع مركـز امللك عبـد اهلل الثـاني
للتـصميـم والتطـوير، حبلـول نهايـة متوز

املقبل.
وتبلغ قيمة الـطائرتني )اضـافة اىل املعدات
واجهزة املراقبـة اجلوية وتدريب الطيارين
العـراقـيني علـى قيـادتهـا حـواىل مليـوني

دوالر(. 
واضــافت الـصـحيفـة ان )15 ضـابـطــا من
ضبـاط سالح اجلـو العـراقـي يتلقـون منـذ
اسبـوع تدريبات على قيادة هذه الطائرات(
لتعلم )كيفيـة التعامل مع الطائرة واجهزة

املراقبة اجلوية(. 
وسـيتـم استخــدام الطـائـرتـني )يف اعمـال
املـراقبـة الـدوريـة لكـافـة احنـاء املنـاطق
العـراقيـة واملنـاطق احلـدوديـة مع ايـران
والـسعـوديـة وسـوريـا وتــركيـا والكــويت
واالردن اضـافـة اىل اعمـال املـراقبـة داخل
املنـاطق العـراقيـة بهدف محـاية خـطوط
النفط واملـياه والـكهربـاء ومراقـبة حـركة
الشـاحنات واملراقبة لالغراض العسكرية(. 

االردن سلم العراق
طائرتي استطالع

ومراقبة

ذكر املعهـد الفدرالـي االنتخابـي يف املكسيك
ان مـوظفني عـراقـيني بـدأوا وعلـى مـدى
ثالثة اسابيع، جتـاربهم على صعيد تنظيم
االنتخابـات، مع مكسـيكيني وارجنـتينيني

واسرتاليني وفلسطينيني ومينيني.
ويف تصـريح لـوكـالـة فــرانس بـرس، قـال
رئيـس مكتـب الشـؤون الـدوليـة يف املعهـد
الفـدرالي االنتـخابـي مانـويل كـاريللـو )لن
نقول للعراقيني كيف يتعني عليهم تنظيم
االنتخابـات، لكننـا سنتبـادل اخلربات معهم
حتـى يتـمكنـوا من تـطبيق الـوسـائل اليت

تناسبهم اكثر من سواها(.
ويـشــارك ايـضــا يف اللقــاءات، خـرباء مـــن
كـوستـاريكـا واسبـانيـا والـواليـات املتحـدة

وفرنسا وايرلندا.
واوضح كـاريللـو ان املـواضيع الـيت ستعـاجل
ستــشمل اسـتقالل اهلـيئــات االنتخــابيـة
وعمليـات التصـويت وفـرز االصوات واحلل

الذي يفرتض توفريه للمشاكل احملتملة.

عراقيون يف معهد مكسيكي
للتحضري لالنتخابات 

نائب رئيس اجلمهـورية العراقية املوقتة يف
مقابـلة اجرتها معه صحـيفة كوريري ديال
سريا الـواسعـة االنـتشـار انه لـيس لـديه اي
معلـومـات حـول )خمـاطـر تـسلل مقـاتلني

شيشانيني اىل الناصرية(.
لكنه اضـاف )اعرف بـيقني ان مثة عنـاصر
متـسللــة من اخلـارج يف صفـوف االرهـاب

الناشط( يف العراق.
وقال اجلعفري انه )يف العـديد من االحيان،
نعـرف ان الـذين يــرتكبـون اعمــال عنف
قـدمـوا من دولـة حـدوديــة، بل من ابعـد
بكـثري. لـذلـك نطلـب من شـرطـيي الـدول
اجملـاورة مسـاعدتـنا عـلى الـسيـطرة عـلى

احلدود(.

احملافظات )اف ب(- أعلنت قوات التحالف يف
بيـان عـن مقتل اثـنني من افـراد )احلـرس
الــوطـين( وجــرح 41 آخــريـن يف هجــوم
باملتفجرات وقع أمس يف بغداد.وقال البيان
ان )اثنني من احلرس الوطين( قتال وجرح
14 آخــرون بيـنمـا كـانـا يقـومـان بـدوريـة
راجلة يف بغـداد.وقال مسؤول يف التحالف يف
مدينـة املوصل ان اربعة مـدنيني عراقيني
قتلـوا واصيب ثالثـة اخرون جبـروح امس
االثنني يف انفجـار عبوة نـاسفة لـدى مرور

مقتل 6 عراقيني يف بغداد واملوصل و4 أمريكيني يف الرمادي
شـنه مــسلحــون عـــراقيــون يف مـــدينــة
الـرمــادي.ومل يتـضح بعــد متــى مت قتل
اجلنـود األربعـة حـيث عثـر علـى جثـثهم
ملـطخـة بـالـدمـاء يف أحـد مـواقع الـبنـاء
باملدينة وقد تناثرت من حوهلم معداتهم.

ومل تعلق القيـادة العسكرية األمريكية على
احلـادث.ونقلت الـوكـالـة عن شهـود عيـان
قــوهلم إن اجلنـود قتلـوا يف كـمني إال أنه مل
تــــدل بــــاملــــزيــــد مـن الــتفــــاصــيل.

قـافلـة تـابعـة لقـوات االئتالف يف مـنطقـة
القيـارة.وقـال الكـولـونيل جـوزف بيك يف
تصـريح صحايف ان )عبـوة ناسفـة انفجرت
لدى مـرور قافـلة تضـم موظفني يف وكـالة
امن تــابعــة لقـوات االئـتالف يف منـطقـة
القـيــارة(.واضـــاف ان )اربعــة مــدنـيـني
عراقـيني قتلـوا واصيب ثالثـة اخرون يف
مكـان احلــادث ومت نقـلهم اىل مــستـشفـى
الــسالم لـتلقـي الـعالج الالزم(.مـن جهــة
أخرى قتل أربعة جنود أمريكيني يف هجوم

أكـد السفري الـفرنسي يف بـغداد السيـد برنار
بـاجوليه، أن الـشغل الشـاغل لفرنـسا خالل
منـاقشـات جملس األمـن الدولي كـان انتقال

السيادة بشكل كامل وتام إىل العراقيني.
وأشـار يف حـوار أجــرته معه )املـدى( إىل أن
فـرنسـا أصـرت علـى أن يكــــــــــون كـانـون
األول 2005 نهاية العملية السياسية ويف نفس

الوقت نهاية التفويض للقوة العسكرية.
وأوضح الــسيـد بـرنـار بـاجــوليـه أن من
الـضــــروري أن يكـــون هـنــــالك دور أكـرب
للمعـارضة وعلى املـعارضة أن جتد هلـا مكانًا

وموقعًا يعكس تأثريها يف إعادة اإلعمار.
وأضـاف: نأمـل أن تكون للحكـومة العـراقية
الــرغبـة بــالعمـل مع كل دول العــامل، من
جـهتنـا نـريــد أن نعمل مع هـذه احلكـومـة

ونساعدها إن رغبت.
وأكـد: إننـا ال نعرتض علـى الفيـدراليـة إذا
ذكرت مع وحـدة العراق يف نص القرار، وقد
أضـيفـت فقــرة تنـص علــى الـفيــدراليــة

والوحدة.
وقـال السـيد الـسفري الـفرنـسي يف حـديثه:
أعتقـد أن وحــدة العــراق غري مهـددة ألن
مجيع الـقوى الـسيـاسيـة مبختلف أطـيافـها

تريد بناء عراق موحد.
وأضاف: نشعر -حنن الفرنسيني - بأن األمور
جرت بطـريقة خمتلفة، عمـا تصورناه، فما
حيـدث يف 30 حزيـران كان ينـبغي أن حيدث
قبل عـام، وقد حـصلنـا اآلن علـى حكـومة
عـراقيـة كان يـنبغي أن حنـصل عليهـا قبل

مستعدون لتدريب الشرطة وإعادة إعمار العراق
عام، لـقد فقـدنا عـامًا كـاماًل من اسـتقرار
العراق وتقدمه، وهو مليء بالقتلى واملآسي،
وبــرغم صعـوبـة الــوضع جيب أن نـنظـر
لألمام لـدينا اآلن حكـومة عـراقية جيب أن
نساعدها علـى ضمان االستقرار.وأكد السيد
برنـار باجـوليه اسـتعداد فـرنسـا لتـدريب
قـوات الشرطـة واألمن العراقـية، واملشـاركة

بإعمار العراق.
نص احلوار ص3

املدى/طارق اجلبوري
أعلـن املهنــدس عطـا نـبيل حـسني
وكــيل وزارة الـنـقل عـن خــطــــة
طموحة لتنفيذ مشروع مرتو بغداد
حـيث جيــري تـقيـيم املــواصفــات
املـوضـوعـة للـمشـروع والـتصــاميم
وفحص الرتبـة وسيـباشـر باملـرحلة
األوىل من ساحـة اخلالني إىل مـدينة
الصدر ذات الـكثافـة السـكانيـة العام
القـادم.وأشار املهنـدس وكيل، لوزاره
إىل أن الـوزارة أبــرمت عقـدًا لـشـراء
عـشـر طـائـرات إيـربـاص لــدعم

ومرتو بغداد قيد التنفيذ

كـذبـة اسلحـة الـدمــار الشـامل والفلـوجـة
تـرفض هـذه االدعـاءات(.ومن جهـة اخـرى
اعلن اجلـيش االمريكي ان جـلسات االسـتماع
التمهيـدية لثالثة جنـود امريكيني متهمني
بـارتكـاب ممـارســات مهينـة ضـد معـتقلني
عراقيـني يف سجن )ابو غريـب( بدأت صباح
االثنني امـام حمكمة عـسكريـة.واعلن قاض
عسـكري الـيوم االثـنني انه سيـؤذن لفـريق
الـدفـاع عـن جنـدي امـريكي مـتهم بـسـوء
معاملة معتـقلني عراقيني باسـتجواب قائد
القوات االمريكية يف العراق اجلنرال ريكاردو

سانشيز وغريه من كبار الضباط.

استئناف ضخ النفط إلى أرصفة التحميل وأوبك تتوقع ارتفاعاً يف األسعار

السفير الفرنسي يف حديث لـ)         (:

جددت عزمها على ارسال قوات الى العراق 

جلسات استماع جلنود امريكان متهمني بقضايا التعذيب وسانشيز يحضر بصفة شاهد 

10 طائرات إيرباص للعراقاجلعفري يحث الدول اجملاورة على مساعدة العراق يف منع املتسللني

يف )       (

زهري اجلزائري 

رومـا )اف ب(- اعلن رئـيس اركـان اجلـيش
االيطــالي يف تصـريـح اوردته الصحـافـة ان
القوات االيـطاليـة يف العراق اليت تـتخذ من
الناصـرية مقـرا هلا قـد تتعـرض لعمـليات
انـتحــاريــة.وقــال اجلـنــرال جــولـيــو
فـراتـيتــشيلـي لصـحيفــة ال ريبــوبلـيكـا
االيـطــالـيـــة ان )اجهــزة االسـتخـبــارات
الربيطـانيـة نقلـت الينـا معلـومـات بشـأن
مقـاتلني شـيشــانيني مـستعـديـن لضـرب
االيطـاليني يف الـناصـرية(.واضـاف رئيس
االركــان )انـنــا نعـمل علــى الـتـحقق مـن
املعلـومـات ملعـرفـة مـا اذا كـان هنـاك حقـا

انتشار عناصر معادية على االرض(.
من جهـة اخـرى، اعلن ابـراهـيم اجلعفـري

انتحاريون شيشانيون يستعدون لضرب اإليطاليني
اإلسطول العراقي اجلوي.

وأوضح أن وزارة النقل سـتتحول من
وزارة تـشـغيل إىل تـنظـيم وسـترتك
إدارة نقل الـركــاب والنـقل الربي إىل

القطاع اخلاص.
ويف جمال السكك احلـديد فإن الوزارة
مـاضيـة يف إنشـاء خط سكك حـديد
يـربط الـعراق بـسوريـة عن طـريق
القــائـم والبـــوكمــال وديــر الــزور
وصــواًل إىل مـيـنــائـي طــرطــوس
والالذقية إضافة إىل خط سكة حديد
مع إيــران والكــويت والـسعـوديـة.
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