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السيارات املستوردة 

يف تصاعد

شوارع ملغومة
وحقوق ضائعة

الطفل كنز 
وثروة لنساعده

انكلرتا تتخطى عقبة كرواتيا

استطالع للرأي

6

واشـنطن  )اف ب(- اظـهر اسـتطالع لـلرأي
نشرت نتائجه حمطة التلفزيون االمريكية
)اي بي سي( وصحيفـة )واشنطـن بوست(
ان اكـثـــر مـن مخــسـني بـــاملـئــــــة مـن
االمريكيني )52%( يعتقدون ان احلرب على
العـراق مل تـكن ضـروريـة وذلـك للمـــرة
االوىل مـنذ بـدأ طرح هـذا السـؤال عليهم.
واعتـرب 47% فقـط مـن االشخــاص الــذين
سـئلوا عن رأيهم ان احلرب كـانت ضرورية
بينمـارأى 71% وهي نسبة قياسية ان )عدد
الضحايـا االمريكيني يف احلرب الذي ختطى
الـ800 قـتيل )ليـس مقبـوال(.والصعـوبات
اليت يواجهها االمريكيون يف العراق هلا تأثري
مباشر على شعبية الرئيس االمريكي جورج
بـوش املـرشح لـواليـة ثـانيـة يف تـشـرين

الثاني. 

البصرة )اف ب(- اعلـن مصدر يف مكتب
رئـيس خفر الـسواحل يف البـصرة أمس
االول ان الـقوات الربيـطانيـة طلبت من
العراق التدخل لـدى السلطات االيرانية
لالفـراج عن الـسفن الـربيطـانيـة اليت

احتجزتها ايران مع طواقمها.
وقــال املـصــدر يف مـكتـب اللــواء عـلي
احلـمادي ان القـوات الربيطـانيـة طلبت
من الـسلطـات العـراقيـة التـدخل لـدى

ايران.
واضاف ان مكـتب اللواء احلـمادي اتصل
مع اجلانب االيـراني وهو يـأمل االفراج
ســريعــا عن الـبحــارة الربيـطــانـيني

الثمانية.
من جهـة اخرى افادت وزارة اخلـارجية
الربيطـانية ان احلكومـة استدعت امس
الثالثـاء السفري االيـراني لديهـا ليوضح
موقف بالده من تـوقيف مثانيـة جنود

بريطانيني االثنني يف شط العرب.

العراق يتدخل لالفراج
عن السفن والبحارة

الربيطانيني

بغداد / ستار احلسيين
نفى رئيس الـوزراء الدكتور اياد عالوي
مــا تــردد مـن أنـبــاء بـتعـيـني )150(
مستـشارًا أمريـكيًا يف الوزارات الـعراقية
وقال أن هـذا األمر مل يبـلغين حتى اآلن
بـصفيت رئيسًا جمللس الوزراء وأن وجود
مستشارين أجانب سواء كانوا أمريكيني
أو بريطانيني أو مصريني أو اردنيني أو
من ايـة جنـسيـة أخـرى يف مـؤسـسـات
الدول العراقية ال يعين نقصًا يف السيادة
الوطنيـة العراقيـة بل هو ملسـاعدتنا يف
بناء عراق جديد وأن هذا العرف العاملي

موجود يف كل البلدان.
وأوضح عالوي ان العـراق قـد طـلب من
األمم املـتحـدة إرسـال قـوات مـتعـددة
اجلـنــسـيــات حلفـظ األمـن وسـتكــون

انتشار مكثف لقوات الشرطة والدفاع املدني يبعث االرتياح لدى العراقيني
تـواجـدًا مـكثفـًا ألفــراد من الـشـرطـة
العراقية وعناصر الدفاع املدني حتددت
مهـامهــا بتنـظيم حـركــة السـري ومنع
التـوقف يف حمـرمـات الشـوارع لـتحقيق
حالـة من اإلنسيـابية املروريـة وحماولة
القضاء على االختناقات اليت أدت إىل شلل

عام يف املدينة.
ووسط الكثري من عـالمات االرتياح اليت
بدت علـى األوساط الـشعبيـة وهي ترى
للمـرة األوىل منذ سقـوط النظام تـوجهًا
عمـليــًا لـضبـط الـشــارع تــوزع أفــراد
الـشـرطـة والـدفـاع املـدنـي يف مفـارز
لتفتيش السيارات ونقاط متحركة مشلت
كل أحناء املـدينة.فضاًل عن انتظام عمل
الـسيطرات املتمركـزة يف مداخل املدينة

الرئيسة .

إجيــاد حل ملــوظـفي ومـنتــسيب وزارة
اإلعالم املنـحلة وقـال أن قضـية اإلعالم
قيـد الدراسـة حاليـًا وقد شكـلنا هـيئة
لتسلم ممـتلكات الوزارة املنـحلة والنظر
يف مـصـائـر وظـائـفهم مــشريًا إىل أنهـا
ستحل يف القـريب العـاجل سـواء كـانت
وزارة اإلعالم أو بعض الـدوائـر املنحلـة
األخـرى.من جهـة أخرى بعـث الدكـتور
أيـاد عالوي رسالـة إىل السـيد كـويف انان
يدعوه فيها إىل حضور احتفاالت العراق
بـاستـعادة الـسيـادة ونقل الـسلطـة اليت
ستقام يف بغداد يف الثالثني من حزيران

اجلاري.
وقبل حنو عشرة أيام من تسليم السلطة
إىل احلكـومـة اجلـديـدة، شهـدت شـوارع
بغـداد وسـاحـاتهـا العـامـة ومــرائبهـا

غري الـنظـاميـة ال وجـود هلـا يف الـدولـة
العراقـية وال جيوز حتويلـها إىل منظمات
بل حتويل جـزء منهـا إىل الويـة اجليش
العراقي اجلديـد وقوى األمن واملؤسسات
املدنـية األخرى أو يكـون خيار الـتقاعد
ومن ضـمن اخليـارات املتـاحـة وأن هـذا
االتفـاق جرى بـني األحزاب واحلـركات
التـسعـة العـراقيـة الـيت متتلك وجـودًا

مسلحًا.
وأهاب د. عالوي بـاجملتمع الـعراقي عرب
أحـزابه ومـنظمـاته وعـشائـره ورجال
الـدين فيه احملـافظـة علـى أمن الـعراق
والـوقـوف صفـًا واحـدًا ضـد كل القـوى
الـشـريــرة اليت حتــاول تفتـيت وحـدة
العــراق وأراضيه.وأكــد رئيـس جملـس
الوزراء أن احلـكومـة العـراقيـة جادة يف

األعـداء حياولـون بشتـى الوسـائل إيقاع
اخلـسـائـر بـالـشـعب العــراقي مـذكـرًا
بـالعمليـة التخـريبيـة األخرية ألنـابيب
الـنفط اليت أوقعت خـسائـر تقدر بـ750
مليون دوالر وكان من املفرتض أن ترفع
الـعبء عن كــاهل املتقـاعـدين وحتـسن

انتاج الطاقة الكهربائية يف البلد.
وعن حمــاكمـة صـدام حــسني قـال د.
عالوي إن صـدام سوف حيـاكم يف حماكم
عراقيـة وسيسلم إىل احلكومـة العراقية
وهـنــاك تـبــادل لـــوائح بـني العــراق
وسـلطــات التحــالف لتـسلـم الطــاغيـة
وزمـرته لـيمثـلوا أمـام القضـاء وينـالوا
جزاءهم العادل.أما عن وضع امليليشيات
وقـضية حتـويلها إىل منـظمات سيـاسية
فقد ذكـر رئيس الوزراء بـأن امليليشيات

مـوجـودة بـضمنهـا القـوات األمـريكيـة
مستثـنيًا من ذلك دول اجلوار اليت اختذ
قرار عـدم مشاركتهـا يف القوات املتعددة
اجلـنسيـات وأشار إىل أن تـاريخ الثالثني
من حزيران سيكـون نقطة حتول كربى
وستـسعـى احلكـومـة إىل جـانب الـشعب
العـراقي حلفـظ األمن والـسالم بكل مـا
تـستطيع من قـدرة وإبعاد كل العـناصر
الـشريـرة اليت تـسول هلـا نفسهـا اللعب
بـالنـار وسنضـرب بقـوة كل مـن حياول
الـنيل من سيـادة العراق وتـأخري العمل
الـسيـاسي والـدميقـراطي الـذي يرتقبه
أبنـاء شعبنـا مضيفـًا أن هنـاك قرارات
سـتصـدر يف القـريب العـاجل لـتخفيف
العبء عن كاهل املـواطنني وتسـاعدهم
يف أمـورهم املـاليــة واألمنيـة بـرغم أن

بغـداد )اف ب( - اعلـن مسـؤول يف وزارة
النفط العراقية اليوم الثالثاء ان العراق
بدأ يـضخ بني 800 و900 الف برميل من
النفط اخلـام يومـيا ابتـداءا من االثنني
بعـد اصالح احـد االنبـوبني النفـطيني
اللذين تعرضا لعملية ختريبية االسبوع
املـاضي.   وقال املسـؤول الذي طلب عدم
الكشف عـن هويته )بـدأنا ضخ بني 800
و900 الف برميل من الـنفط اخلام امس

العراق بدأ بتصدير مليون برميل نفط يوميًا
مـستمـرة ويقوم بهـا فنيـو شركـة نفط
اجلنوب والـوزارة تأمل أن تنـتهي اعمال

االصالح خالل االيام القليلة املقبلة(.
واكـد ان )طاقة االنبـوبني جمتمعة تبلغ
بني1،6 و1،8 مليـون برمـيل يف اليوم واذا
انتهت اعمال الصيـانة يف االنبوب الثاني
فـأننـا سنعـود اىل مسـتويـات التصـدير
الـطـبيـعيــة الـســابقــة قـبل تعــرض

االنبوبني للتخريب(.

االول عـرب االنـبــــوب االول الــــذي مت
تصليحه والـذي كان قد تعـرض لعملية
ختـريبيـة االثنني املـاضي(.   واضاف ان
)هذا ساعـدنا على تـصدير حنـو مليون
بـرميل عـرب موانـىء العراق اجلـنوبـية

امس االول(.
واوضح املـســؤول ان )عمـليــات اصالح
االنبـوب الثـاني الـذي كـان قـد تعـرض
لعـمليـة ختـريـبيــة الثالثـاء املــاضي

بغـداد- املوصل  )اف ب( - اعلنت الشرطة يف
مدينـة املوصل ان عمـيدة كليـة احلقوق يف
جـامعـة املــوصل وزوجهــا عثـر علـيهمـا
مقتولني يف منزهلمـا صباح الثالثاء.   وقال
الضـابط يف الشرطـة فالح حسن )انه )عثر
علـى جثـيت ليلـى عبـد اهلل سعـد وزوجهـا
مـنري الـكريو(، مـوضحـا ان عـميــدة كليـة
احلـقوق )قتـلت ذحبا وبـالرصـاص وزوجها
قتل ذحبـا(.من جهـة أخـرى اعلن اجلـيش
االمـريكي صبـاح أمـس الثالثـاء ان جنـديـا
امـريكيا قتل وجرح ستـة اخرون اضافة اىل

واشنطن  )اف ب(
اعلـنت وزارة اخلــارجيـة االمـريكيـة
امس االثنني ان وزير اخلارجية كولن
بـاول اتصل هـاتفـيا بـنظريه الـكوري
اجلنـوبي بـان كي-مـون عارضـا عليه
املسـاعـدة االمريكيـة يف حمـاولـة حلل
قضـية خطف مـواطن كوري جـنوبي

يف العراق.
وقال املتحـدث باسم الـوزارة ريتشارد
باوتـشر )لقـد حبثـا صعوبـات الوضع
وبالتأكيد سوف نساعد الكوريني بكل
الـوســائل اليت نـسـتطـيع من خالهلـا
مساعـدتهم( مشـريا اىل ان باول اتصل

بنظريه امس االول.

بروكسل - آكي
تـتصدر أزمـة العراق مبـاحثات الـقمة بني
االحتـاد األوروبي و الـواليـات املتحـدة يـوم
السبت املقبل يف ايـرلندا. وأكد ديـبلوماسي
اوروبي إن اجلانبني )جتاوزا اخلالفات( اليت
كانت قد فرقت، بسبب احلرب على العراق،
بني الواليات املتحده و االحتاد األوروبي من
ناحيـة ، و يف مابني الشركاء األوروبيني من
نـاحيـة أخــرى. وأوضح املصـدر نفـسه إن
مباحـثات القـمة األوروبيـة األمريكيـة يوم
السـبت املقـبل، يف  جنـوب عـرب ايـرلنـدا،
ستـشمل  أزمـات العـراق و الشـرق األوسط
ومـــســتقـبـل االصالحــــات و تــــشجــيع
الــدميــوقـــراطيـــة يف منـطقــة الـشــرق
األوسط.وأعـرب رئيس املفوضية األوروبية
عن قنـاعته بتجـاوز اخلالفات الـيت فرقت
بني الـواليــات املتحـده واالحتــاد ألسبـاب
معـارضـة العـديـد مـن البلـدان األوروبيـة
خيـار احلرب األمريكـية - الربيـطانيـة على
العراق. وحتـدث رئيس املفـوضية رومـانو
بـرودي عـن ثقـته يف ان الـقمـة )سـتكـون
فـرصــة لتـفعيل الـشـراكــة بني الـواليـات
املتحده واالحتـاد األوروبي(. وصرح برودي
بـان )هذه الشـراكة بني اجلانـبني ضرورية
للعالقـات عـرب األطلــسيـة بــشكل خـاص
والعـامل بشكـل عام(. و سـيشـارك يف القـمة
عن االحتاد األوروبي كل مـن رئيس الوزراء
االيـرلندي بـريتي اهرين ورئيس املفـوضية
األوروبيـة رومانـو برودي واملفـوض األعلى
لالحتـاد األوروبي خـافيـري سوالنـا وتسـعى
الـواليات املتحـده لدى شركـائها األوروبيني
من أجل ختفيف عبء الديون اليت تراكمت
على العـراق يف عهد نظـام الرئيـس املخلوع
صدام حسني. وتستبق املباحثات األوروبية
األمريكيـة حول العـراق اجتمـاعات القـمة
الـيت سيعقـدهـا حلف مشـال األطلـسي يـوم
االثــنـــني املقـــبل يف اســـطــنــبــــــول .

موسكو )اف ب(
نقلت وكـالـة انرتفـاكـس عن الـرئـيس الـروسـي فالدميري
بـوتني قـوله أمـس الثالثـاء ان املـسلحني الـذين هـامجـوا
انغـوشيـا )جيب العثـور عليـهم وتصفـيتهم وحمـاكمـة من
ينجو منـهم(.وقد ادىل الرئيـس الروسي بهذه الـتصرحيات
لدى لـقائـه وزير الـداخليـة رشيـد نورغـالييف ورئـيس
املخـابرات الـروسيـة نيكـوالي باتـروشيف واملـدعي الـعام
فالدميري اوسـتينـوف ورئـيس االركـان اجلنـرال انـاتـولي
كفـاشنني ورئـيس جهـاز املخـابـرات العـسكـريـة فـالـنتني
كـورابلـنيكـوف.وقـال بـوتـني من جهـة اخـرى )ان مجيع
اعمـال اجملـرمـني عمليـا تـستهـدف العـاملني مع االجهـزة
االمنية(.وتفيد حصيلة موقتة ان اهلجوم ضد قوات االمن
يف بضع مدن انغوشيـة اسفر عن سقوط 84 قتيال يف االقل،

منهم اثنان من املهامجني.

مـــدنــي يف هجــــوم بقــــذائف اهلـــاون يف
بغداد.وقـال اجليش يف بيـان ان اهلجوم وقع
وسط بغــداد.واوضح البيـان ان )اجلـرحـى
نقلوا اىل مـركز طيب عـسكري قـريب( من
مكـان اهلجـوم.من جـهة أخـرى ادى انفـجار
سيـارة مفخخـة يف بغـداد اىل مقـتل طفلني
أمس الثالثـاء، كما افـاد شهود عيـان.وذكر
حسن عبد الكاظم الذي ميتلك متجرا قرب
موقـع اهلجوم ان (االنفجار وقـع اثناء مرور
سيارة مـدنية، وقـد احرتق طفالن كـانا يف
املـقـعـــــــد اخلـلـفـــي لـلـــــســـيـــــــارة(. 

د. عالوي: سنعمل مـع القوات املتعددة اجلنـسيات كشركـاء لضمان أمن ووحـدة الشعب العراقي 
دعا عنان إلى حضور احتفاالت العراق باستعادة السيادة ونقل السلطة 

مقتل عميدة كلية احلقوق وزوجها باملوصل
واحرتاق طفلني بانفجار سيارة مفخخة يف بغداد

واشنطن تسعى إىل
خفض ديون العراق

بوتني يتوعد بتصفية
املهامجني ألنغوشيا

باول يعرض على نظريه الكوري
املساعدة يف حترير الرهينة املختطف

اسالمية متطرفة امس االحد مهلة 42
سـاعـة العـدام املرتجـم كيـــــم سـون

ايل )33 عاما(.
واضـاف )انها حـادثة مـأسويـة وحنن
نــضع كل طــاقـــاتنــا العــسكــريــة
واالستخبـاراتية يف خـدمة اي رهـينة
مـن اجل انقـــاذه وضمـنهـم الكــوري
اجلنـوبي(.   ومن جهتـه، قال مسـاعد
قـائـد العـمليـات العـسكـريـة يف قـوات
االئتـالف اجلنــرال االمـريكي مــارك
كيـميت ردا علـى سؤال حـول عملـية
حمتملة لتحرير الـرهينة ان )عناصر
االسـتخـبــارات مــا زالــوا جيـمعــون

املعلومات حول اي تهديد حمتمل(.

 واضاف باوتشـر )بالتأكيـد اننا ندين
خـطف مـدنـيني ابـريـاء. قلـبنـا مع
عــائلــة املــدنـي الكـــوري اجلنـــوبي
احملتـجز( كـرهينـة داعيـا اىل )اطالق

سراحه فورا(.
وكــانت قـد اعلـنت سـلطــة االئتالف
املـوقتـة انهـا تبـذل كل مـا يف وسعهـا
لـالفراج عن الرهينة الكوري اجلنوبي
الذي يواجه تهديدا بقطع راسه اذا مل
تـرتاجع بالده عـن ارســال قــوات اىل

العراق.
وقال املـتحدث بـاسم سلطـة االئتالف
دان سينـور )نـولي االولـويــة خلطف
الـرهــائن( يف حني حـددت جممـوعـة

قـال نـائب رئيـس اجلمهـوريـة العـراقيـة
إبراهيم اجلعفـري يف مقابلـة مع صحيفة
)الكـوريـريي ديال سريا( اإليـطــاليـة )إن
املهمة الرئيسة لألمم املتحدة هي التدخل
يف حاالت الطوارئ كالوضعية اليت يعيشها
العـراق حـاليـا، فـإذا مل تـأت قـوات األمم
املتحـدة اآلن، فمـا هي فـائدتهـا؟( وأضاف
اجلعفـري قائال )يف احلقـيقة حنن حبـاجة
مـاسة إىل األمم املتحدة ألنهـا كانت املصدر
األسـاسي للـشرعـية الـدوليـة حلكـومتـنا
ووجود هذه املنظمـة أمر ضروري إلعادة

بــاريــس )اف ب(- اعــرب الــرئـيــس
الفـرنسي جاك شرياك للرئيس العراقي
غــازي الـيــاور )عـن دعـم وتـضــامـن
فرنسا( مع اعادة اعمار العراق وذلك يف
رسالة وزع نصها أمس الثالثاء قبل ايام
من نقل الــسلطـة اىل العـراقـيني.وقـد
التقــى شرياك لــوقت قـصري الــرئيـس
العــراقي اجلـديـد علـى هـامـش قمـة
جممـوعـة الـثمـاني يف سـي آيلنـد )من
الثــامن اىل العـاشــر من حـزيـران( يف
الواليات املتحدة حيث كان الياور خيطو
اوىل خطـواته على الساحـة الدولية.ويف
رسالته، جـدد شرياك للرئيـس العراقي
)متنيـاته احلارة بـالنجاح( قـبل اسبوع
مـن نقل الـسـلطـة مـن االئتالف الـذي

تقوده الواليات املتحدة للعراقيني.
وقـال شرياك )يف هـذه املـرحلـة املهمـة
جـدا ملسـتقبل العـراق، بامـكان الـشعب
العراقي وحـكومته ان يعـوال على دعم
وتضامن فرنسـا العازمة مع شركائها يف
االحتــاد االوروبي علــى نيل حــصتهـا
كــاملــة يف اعــادة االعمــار الــسيــاسي

واالقتصادي يف بالدكم(.
وذكر شـرياك بان فـرنسـا )دعت دائـما
ومنـذ اشهـر عـدة اىل اعـادة الـسيـادة
العراقـية يف اقـرب وقت ممكـن وبشكل
كـامل( وانـها سـاهمت بـنشـاط يف تبين
القرار 1546 يف جملس االمن الدولي الذي

ينص على نقل السلطة. 

شرياك جيدد دعم
وتضامن

فرنسا مع العـــراق

يف رسالة للرئيس الياور: 

أراضينـا(.وعّبـر اجلعفــري عن قنـاعته
بضـرورة بقـاء القــوات األجنـبيـة بعـد
تــسلـيم الــسيــادة إىل العــراقـيني يف 30
حـزيران إذ قـال )ينبغـي أن ال ننسـى بأن
األمريـكان هـم الذيـن قرروا حـل اجليش
العراقـي يف نهاية احلـرب، حنن حناول اآلن
إعـادة تـأسيـسه، حنن حبـاجـة إىل الـوقت
واإلمكــانيـات(، وأضـاف نــائب الــرئيـس
العـراقي )مـن واجب القـوات العـسكـريـة
األمـريكيـة وحلفائهـا البقـاء يف العراق إىل
غـــــايـــــة إمتـــــام اســتعـــــداداتــنـــــا(.

إعمــار العـراق(.ورّكـز نــائب الــرئيـس
العــراقـي علــى مـســألـــة ضمـــان األمن
للعـراقيـني معتربا ذلك )املـؤشر األسـاسي
على مدى جناح أو فشل احلكومة العراقية
اجلـديـدة(، ومّحل اجلعفـري مـسـؤوليـة
العمـليات اإلرهابيـة اليت تشهدهـا الساحة
الـعراقـية عـلى عـاتق املتـسللني األجـانب
الـذين يتـسللـون إىل العـراق عرب احلـدود،
وقـال نـائب الـرئيـس العـراقـي )قبل كل
شيء نطلب من الدول اجملـاورة مساعدتنا
يف مـــنع اإلرهــــــابــيــني مــن دخــــــول

اجلعـفري: العراق حباجة إىل األمـم املتحدة إلعادة اإلعمار

كربالء /املدى
أعلن املهنـدس مجال الكـشيمري مـدير
طـرق وجـسـور حمــافظـة كـربالء ان
مطلع الشهر املقبل سيشهد افتتاح جسر
املسيب الذي تعـرض للتدمري يف جزئه
اجلـنوبي أثنـاء العمليـات العسكـرية يف

نيسان عام 2003..
وأضاف مدير طرق وجسور كربالء..

إن اصعب املـراحل قد مت االنتهـاء منها
واملــتعـلقـــة بـتـثـبـيـت الـــروافـــد
الكونكريتيـة وإن نسبة اإلجناز وصلت

إىل %80..
وأضاف املهـندس الكشـيمري إن املالكات
الفنيـة واهلنـدسيـة للشـركـة العـامـة

رام اهلل - آكي
مل يــسـتـبعـــد وزيـــر الـــداخلـيـــة
الفلـسـطيـنيـة حـكم بلعـاوي حـدوث
تغـيريات يف بعـض القيـادات االمـنيـة
الفلسطينية وأشار يف حوار مع ) آكي (
اىل أن رئيس املخـابرات املصـرية اللواء
عمـر سليمـان قدم االحـد يف القـاهرة
رسالـة خطية تتضمن كـافة متطلبات

االجهزة االمنية.
وتــوّقـع بلعــاوي ان يـبلغ الـــرئيـس
الفلـسطيين ياسر عـرفات يوم االربعاء
املقبل اللـواء سـليمـان بـاسم الـشخص
الذي سـيتم التعـامل معه فيمـا خيص
عمليـات تدريب واعـادة تأهيـل وبناء

تغيريات يف القيادات األمنية الفلسطينية
هذه االجهزة االمنية.

وذكر بلعاوي الـذي زار مصر بناء على
دعوة من اللواء سليمان،

ان الـسلطـة الفلـسطـينيـة ابلغت فعال
القيـادة املصـريـة بقـرارهـا تـوحيـد
االجهـزة االمـنيـة الفلـسـطيـنيـة يف 3
اجهـزة وقـال)كنـا قــد ابلغنـا االخـوة
املصريني سـابقا خبطة امنـية مفصلة
تـقضـي بتــوحيـد االجهـزة االمـنيـة
الفلـسـطيـنيـة يف 3 اجهـزة هـي االمن
السيـاسي الذي يضـم املخابرات واالمن
الـداخلي الـذي يضم الـشرطـة واالمن
الوقـائي اضافـة اىل اجلهاز الثـالث وهو

االمن الوطين( 

للتصـميم واإلنشـاء الصنـاعي التـابعة
لـوزارة الصنـاعة والعـاملة يف املـشروع
تواصـل بذل جـهودهـا من اجـل إجناز
باقي األعمـال يف موعـدها احملـدد على
الـــرغـم مـن الــظـــروف األمـنـيـــة
املعـروفــة..ويـذكر أن جـسر املـسيب
الواقع على طريـق بغداد كربالء الذي
مير مبحاذاة قـضاء املسيـب قد تعرض
ألعمــال ختــريـب أثنــاء الـعمـليــات
العـسكـريـة ويقـول شهـود عيـان من
أهـالي املـنطقـة إن القـوات العـراقيـة
قامت بتـفجري اجلزء اجلنـوبي املتصل
بـطريق كـربالء لتـمنع عبـور القوات

األمريكية الزاحفة حنو بغداد..

جسر املسيب يفتتح الشهر املقبل

.

اثار اجلرمية يف منزل عميدةكلية احلقوق
يف املوصل

.

. .


