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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO. (691) Sun. (11) June

املرصــــد األمنـــــي
بغداد  -احملافظات /مندوبو
ومراسلو املدى /وكاالت

حطام مروحية

اعلـن اجليـش االميـركـي يف بيـان أمـس الـسـبت انـه استعــاد حطـام
املـروحيـة االميـركيـة من طـراز كـوبـرا"ايه اتـش "1-التي سـقطت يف
محافظة االنبار يف ايار املاضي.
وقال البيان انه "مت استرجاع كامل حطام املروحية اجلمعة".
واض ــاف ان "ق ــوات اجلـيــش ب ــذلـت جه ــودا مــن اجل العـث ــور عل ــى
حـط ــام امل ــروحـي ــة بع ــد ان ابـلغه مـتع ــاق ــدان م ــدنـي ــان انهـم ــا رأي ــا
املروحية تسقط يف بحيرة احلبانية ".
وتـابع انه "مت حتـديـد مكـان احلطـام مـن قبل غـواصني يف  29ايـار
ومت العثور على جثتي طاقم املروحية اللذين كانا على متنها".
وكـان اجليـش االميـركي قـد اعلن يف بيـان اواخر الـشهر املـاضي ان
"م ــروحي ــة من طــراز كــوبــرا +ايه اتـش +1-حتـطـمت يف  27ايــار يف
محافـظة االنـبار وعلـى متنهـا عنصـران من جنـود مشـاة البحـرية
(املارينز) خالل رحلة صيانة".
واكد اجلـيش االميـركي يف بيـانه أمس الـسبت ان "احلـادث ال يبدو
ناجما عن اعتداء ومت فتح حتقيق لتحديد اسبابه".

مقتل جندي أمريكي

اعلـن اجلـي ــش االمـي ــركـي يف بـي ــان أم ــس الـ ـسـبــت مقــتل جـن ــدي
اميـركي واصـابة آخـر بانفجـار عبـوة ناسفـة استهـدفت دوريتهم يف
ليلة اخلميس/اجلمعة غرب كركوك.
وقال الـبيان ان "جنـديا اميـركيا قتل واصـيب آخر يف انفجـار عبوة
نــاسفــة عل ــى دوريتـهم يف لـيلــة اخلـميـس/اجلـمعــة غــرب م ــدينــة
كركوك".
واض ــاف انـه "مت نقل اجل ــريح إل ــى وح ــدة طـبـي ــة خ ــاص ــة بق ــوات
التحالف من اجل العالج".

تزايد أعداد العائالت النازحة من الرمادي
واإلسالمي يرفض اخليار العسكري
الرمادي  /وكاالت
قـ ــال م ـصـ ــدر مـ ـسـ ــؤول أم ــس الـ ـسـبـت إن عـ ــدد
الع ــائالت الـنــازحــة مـن مــديـنــة الــرمــادي إلــى
مدينـة هيت يف محافظة األنـبار بلغ  165عائلة
حتى يوم األربعاء املاضي.
وج ــاء يف إحـص ــائـي ــة رسـمـي ــة م ــوثق ــة أن ع ــدد
العــائالت الـتي نــزحـت من الــرمــادي إلــى هـيت
( 60كــم إلـ ـ ـ ــى الغ ـ ـ ــرب مــن ال ـ ـ ــرم ـ ـ ــادي) وال ـتــي
اسـتقــرت يف مــدارس م ــدين ــة هيـت االبت ــدائيــة
حصرا بلغ  65عائلة.
واش ــارت االح ـص ــائـي ــة إلـ ــى أن العـ ــائالت الـتـي
نزحـت إلى هيت واستقـرت يف بيوت استـأجرتها
أو تلك الـتي اسـتطــاعت الـسـكن مع أقــارب لهـا
يف املدينة بلغ عددها  100عائلة.
وأشار املـصدر املسؤول إلى أن الـنزوح من مدينة
الــرم ــادي لم يـكن بـسـبب تــوقع عـمل عــسكــري
ضـد املــدينـة يف األيـام الـقليلــة املقبلـة حـسـبمـا
رددت بعـض الـتق ــاري ــر الــصحفـيـ ــة،بل النهـي ــار

كامل اخلدمات يف الرمادي.
وتــوقع املصـدر أن تـشهـد األيـام القـالئل املقبلـة،
ومع اقتـراب مـوعــد العـمل العـسكـري املـنتـظـر،
نزوح أعـداد أكبـر من أبـناء مـدينـة الرمـادي إلى
حيث األمان.
يـذكــر أن املصـدر نفـسه كـان قـد ذكـر مـن قبل أن
 535عـ ــائل ــة ن ــزحـت مــن بغ ــداد إل ــى م ــديـنـتـي
الفلـوجــة وهيـت (يف األنبـار) بـسـبب مـا تـشهـده
الـبالد مـن أح ــداث عـنف ط ــائفـي بع ــد أح ــداث
تفجير املرقدين العسكريني يف سامراء وما تبع
ذلك من عمليات خطف وقتل وتدمير يف عموم
العراق.
إزاء ذلك اعلن احلـزب االسالمي العـراقي امس
الــسبـت معــارضـته الـعمـليــات العــسكــريــة الـتي
تطـارد "االرهـاب" يف محــافظــة االنبــار مطــالبـا
بـإيجـاد خـطط جـديــدة لتجـنب احلــاق الضـرر
باالبرياء.
وجــاء يف الـبيــان الــذي أصــدره اإلسـالمي أمـس

وتلقت (املـدى) نـسخـة منـه انه "لم يعــد مقبـوالً
عل ـ ــى اإلطالق (اخلـي ـ ــار العـ ـسـكـ ــري) وال ميـكـن
الـسكــوت عنه أيّـاً كــانت الــذرائع واملبـررات لكـونه
أثـبـت ف ــشال يف الـ ـسـ ــابق نـ ــاهـيـك عـن الـنـتـ ــائج
الكــارثـيــة املــدمــرة الـتـي حــولـت مــدن ـاً نــاشـطــة
نابضة باحلياة إلى خرائب وأطالل".
واض ــاف "مـن غـيـ ــر املقـب ــول امل ـضـي يف اخل ـطــط
األمـنيــة الـســابقــة والبــد مـن الت ــريث لـيتــسنــى
لـلحكــومــة الــوليــدة والهـيئــة الــسيــاسيــة لـألمن
الـوطني دراسـة الوضع األمـني عن كثـب للخروج
ب ـسـت ــراتـيجـي ــة أمـنـي ــة ج ــدي ــدة تعـتـم ــد مح ــاور
اقتصـادية وسـياسـية وإعالمـية بـدل عن اعتـماد
الق ــوة املف ــرط ــة الـتـي س ــاهـمـت يف ت ــأزم ال ــوضع
األمني والتحريض على العنف".
واشـار البيـان إلى مـا تنـاقتله وسـائل االعالم عن
نية القـوات األميركـية القيـام بعمليـات عسكـرية
يف محـ ــاف ـظـ ــة األنـبـ ــار علـ ــى خـلفـيـ ــة محـ ــاربـ ــة
اإلرهاب.

وكــان رئـيــس الــوزراء نــوري امل ــالكـي ق ــد اعلـن يف
وقت سـابق "لـدينـا خـطط امـنيـة علـى املـستـوى
القريب وخطط امنية على املستوى البعيد".
واضاف "علـى املستـوى القريـب لدينـا خطط يف
كيفيـة مواجهـة وكسـر شوكـة االرهابيـني حتى ال
تستفحل وعلى املستوى البعيد لدينا خطط يف
كـيفـي ــة ف ــرض االمـن يف الـبل ــد خالل ال ـسـن ــوات
القادمة".
وكـان اللـواء عبـد العـزيـز محمـد مـديـر عـمليـات
وزارة الـدفاع قـد أكد خـالل مؤمتـر صحفي عـقد
الثالثاء ان "هناك تزايداً يف العمليات االرهابية
يف مح ــافـظ ــة االنـب ــار وهـن ــاك اج ــراءات كفـيل ــة
لـلحـ ـ ــد م ــنهـ ـ ــا" دون االشـ ـ ــارة إلـ ـ ــى مـ ـ ــزيـ ـ ــد مــن
التفاصيل.
واعـ ـتـ ـبـ ـ ـ ــر احلـ ـ ـ ــزب االسـالم ــي ان "الـعـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــات
العسـكريـة ستـأخذ نفـس املنحـى اخلاطـئ الذي
اعـتمـد يف الـســابق واملبـني علـى قـاعــدة العقـاب
اجلماعي للناس لينال األبرياء أكبر الضرر".

اغتيال

ويف االسـكنــدريــة افــاد مـصــدر يف الـشــرطــة ان "مــسلحـني اغتــالــوا
رياض شالل ممثل احلزب االسالمي العراقي امام وخطيب جامع
االنوار يف االسكندرية لدى عودته إلى منزله مساء اجلمعة".

إزالة متفجرات

عثرت مديرية إزالة املتفجرات يف محافظة النجف على مجموعة
من قـذائف مقـاومـة لـلطـائــرات مخبــأة داخل بئـر يف مـزرعـة قـرب
مــدينــة الكـوفـة .جــاء ذلك نقال عـن مصـدر مـسـؤول يف الـنجف لـ
(املــدى) واضــاف :كـمــا عـثــرت املــديــري ــة علــى  6قــواعــد ص ــواريخ
كـاتيوشا محلـية الصنع يف مقبـرة النجف إضافة إلـى صاروخ معد
لالطالق وساعة توقيت وسلك مع البطارية.

أربعة صواريخ

أعلنـت القوات متعددة اجلنـسية يف جنوب العـراق أمس السبت أن
أربعـة صـواريخ كــاتيـوشــا استهــدفت القـاعــدة البــريطــانيــة شمـال
البصرة الليلة املاضية ،ولكنها لم تسفر عن أضرار.
وأوضـحت املـتحــدثــة بــاسـم القــوات أن "أربعــة صــواريخ ك ــاتيــوشــا
اسـتهـدفـت اللـيلــة البـارحــة القـاعــدة البـريـطــانيــة يف فنـدق شـط
العرب شمال البصرة".
وبينت أن الهجوم الصاروخي لم يسفر عن أي أضرار.
ولم تذكر تفاصيل اخرى.

مهاجمة موكب تشييع

تعرض مـوكب تشييع شقيق محـافظ نينوى دريد محـمد كشموله
إلى هجوم مسلح صباح اجلمعة يف حي التحرير ونقل عن مصدر
يف الـشــرطــة قــوله إن مــسلـحني ه ــاجمــوا مــوكـب التـشـييـع أثنــاء
حتركـه من منزل شقيق كـشموله ،فتصـدت لهم قوة حمـاية املوكب
وقتلت واحـدا منهـم والذ اآلخرون بـالفـرار بعـد أن تركـوا سيـارتهم
يف مكـان احلـادث .وشهـد اجلـانـب األيسـر من املـدينـة علـى خلفيـة
احلادث انتـشارا مكـثفا للقـوات األمنيـة وأغلقت معظـم الطرق يف
محاولة للقبض على املسلحني اآلخرين.
ويف املــدينـة الـصنــاعيــة انفجــرت عبـوة نــاسفـة مـسـتهـدفـة دوريـة
شرطة .أودت بحياة شرطي وإصابة آخرين بجروح.

القبض على عصابتني

متـكنت قــوات الشـرطـة يف محـافظـة النـاصـريـة من القـاء القـبض
على عصابتني احـداهما تختص بتزوير لوحات تسجيل السيارات
واالخرى بترويج احلبوب اخملدرة.
وقال مصدر امني مطلع لـ(املدى):
مت الـقبـض علــى احــد املـتهـمني الــذي كــان يقــوم بتــزويــر لــوحــات
الـتــسجــيل يف معـمل خ ــاص وضـبـطـت بح ــوزته ع ــدد مـن االرق ــام
املـزورة وعـدد كـاملـة للتـزويـر اضـافـة إلـى عـدد من جـوازات الـسفـر
املـزورة كمـا مت القـبض علـى ثالثـة متهمـني اخريـن كانـوا يقـومون
ب ــالتــرويج واالجتــار ب ــاحلبــوب اخمل ــدرة وضبـطـت بحــوزتـهم 4000
قرص مخدر.

انفجار يف سوق

قـالت مصادر يف الشرطة أمـس السبت إن انفجارا وقع وسط سوق
شعـبي يف مــدينــة بغــداد اسفــر عن مقـتل ثالثـة مـدنـيني واصـابـة
ثمانية وعشرين آخرين.
وأضـ ــافـت امل ـصـ ــادر ان االنـفج ـ ــار وقع يف س ـ ــوق شعـبـي مبـن ــطقـ ــة
الـصدريـة تسبـب "يف استشـهاد ثالثـة اشخاص واصـابة  28اخـرين
بجروح".
وتـابعت ان االنفجـار "جنـم عن عبـوة نـاسفـة كـانت مـوضـوعـة علـى
جانب الطريق.

انتشال  7جثث

قال مـصدر أمنـي أن مفارز شـرطة الـصويـرة انتشلـت نهار اجلـمعة
سبع جثث ملواطنني كانت تطفو يف النهر.
وأوضح أن مفــارز الشـرطـة واملـواطنـني متكنـوا من انـتشــال اجلثث
الـسبـع من نهـر املـالح ،وقـال إن ثالث ـاً من اجلـثث كــانت مـعصـوبـة
األعني ومـوثـوقـة األيـدي وعليهـا آثـار تعـذيـب ومصـابـة بـإطالقـات
نارية فيما كانت بقية اجلثث مقطوعة الرأس.

شهيد وجرحى

اسـتشهـد مـواطن يف انفجـار عبـوة نـاسفـة بقضـاء احلـويجـة غـرب
كركـوك ،فيما أصيب عـدد من املواطنني يف حوادث مـتفرقة أخرى،
وقـال مـصـدر يف شـرطـة كـركــوك أن عبـوة أخــرى انفجـرت بــسيـارة
داخل احلويجـة وأدت إلى استـشهاد سـائقها ،وقـال إن عبوة نـاسفة
اسـتهــدفـت رتالً مـن القــوات مـتع ــددة اجلنــسي ــة يف حي اخلـضــراء
وجنـم عنهـا إصـابـة مـواطـنني عـراقـيني نقال إلـى املـستـشفــى ،كمـا
انفجـرت عبـوة ناسـفة بـإحدى الـسيـارات التـابعـة لدائـرة املنتـجات
الـنفـطيــة يف كــراج بغــداد أدت إلــى إصــابــة احــد مـنتــسبـي حمــايــة
النفط.

مهاجمة مرآب

أف ــاد م ــراسل (امل ــدى) يف امل ــوصل ب ــأن م ــسلحـني ي ـســتقل ــون ثالث
سيـارات نــوع أوبل يف كـراج الــشمـال مبــدينـة املــوصل قـامــوا بقـتل
مواطـنني من أصـحاب احملـال التـجاريـة يف أحد األسـواق ،وذكر أن
مفرزة املرور حتـدثت إلى املسـلحني محتجة علـى ما قامـوا به فما
ك ــان مـنهـم إال أن ق ــام ــوا ب ــإح ــراق إح ــدى سـي ــارات املف ــرزة ،والذوا
بالفرار.

حالة تأهب

قـال مصـدر مقـرب من قيـادة الفـرقـة الثـامنـة يف اجلـيش العـراقي
أمـس السبـت إن الفرقـة اعلنت حـالة اإلنـذار املشـدد بني قطعـاتها
حتسـبا الي ردود فعل قـد تنجم مـن افراد تنـظيم القـاعدة يف بالد
الرافدين بعد مقتل زعيمه الزرقاوي.
واضـاف املصـدر أن "قيـادة الفـرقـة وضعت خـططـا محكمــة شملت
كـامل الـرقعـة اجلغــرافيــة للفـرقــة (يف جنــوب وسط) ملـواجهـة اي
حالة طارئة حتدث".
واوضح ان "اخلـطـط تتـضـمن تـسـييــر دوريــات مكـثفــة طــوال اربع
وعـشـرين سـاعـة ونـصب نقـاط تفـتيـش اضـافيــة متحـركـة وثـابتـة
وتعزيـز النقاط املوضـوعة ومراقبة الـثغرات التي قد يتـواجد فيها
املــسلحــون بــاالضــافــة ل ــوضع خـطـط طــوارئ عــسكــري ــة وتهـيـئــة
القطعات الي حالة مواجهة".

اهلاشمي يلتقي عدد ًا من أعضاء
جملس العموم الربيطاين

املدى  /بغداد
الـ ـتـقـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــدكـ ـتـ ـ ـ ــور طـ ـ ـ ــارق
الـهـ ـ ـ ــاشـ ـم ــي نـ ـ ـ ــائ ــب رئـ ـيـ ـ ــس
اجل ــمه ـ ــوري ـ ــة وف ـ ــد مـجلـ ــس
العمــوم البـريـطــاني بـرئـاسـة
جيمـس اربثنـوت رئيـس هيـئة
ال ــدف ــاع يف اجمللــس ،ون ــاقــش
ال ـ ـطـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــان الـعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد م ــن
القضايـا املهمة عـلى السـاحة
العـ ــراقـيـ ــة ،وأك ـ ــد الهـ ــاشـمـي
ضـ ـ ـ ــرورة اسـ ـتـعـ ـ ـ ــادة سـ ـيـ ـ ـ ــادة
العـ ــراق الـك ـ ــاملـ ــة وجـ ــدولـ ــة
انــسح ــاب الق ــوات األجـنـبـي ــة

من العـراق على النحـو الذي
يـ ـت ـ ـ ــزام ــن مـع إع ـ ـ ــادة بـ ـن ـ ـ ــاء
األجهـ ــزة األمـنـيـ ــة واجلـي ــش
العــراقي ،وشـدد نـائـب رئيـس
اجلـمهــوري ــة علــى ضــرورة أن
يكون للقوات البريطانية دور
أك ـث ـ ـ ــر إيجـ ـ ــاب ـي ـ ـ ــة يف حف ــظ
األمـ ـ ـ ــن واالس ـ ـ ـ ـت ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار يف
البصرة.
من جانبه أعرب الوفد الزائر
عـن تفهمـه العميـق للقضـايـا
الـتـي ط ــرحهــا ال ـسـيــد نــائـب
رئيس اجلمهورية.

أنقرة تعيد فتح قنصليتها
باملوصل

افتتاح كلية أمريكية للطريان
يف دهوك

املوصل  /املدى
التقى خسرو كوران محافظ نينوى وكالة حسني
عـ ــونـي ب ـطـ ــسلــي القـن ــصل الـتـ ــركـي يف امل ـ ــوصل
والـوفـد الـدبلـومـاسي املـرافق له لغـرض املبـاشـرة
بعـملـه وفتـح قنـصـليــة بالده يف م ــدينــة املــوصل.
وأكد كوران أهمية التعـاون بني الشعبني اجلارين
وأهـميــة تبــادل اخلبـرات والـزيــارات بيـنهمـا علـى
جـميع املـستـويـات واجملـاالت ،مـشيـراً إلـى أهـميـة
عـمل القنـصليـة التـركيـة يف املديـنة كـونهـا ثانـية
كبـرى مدن العـراق وتتمـتع مبوقـع جغرايف ممـيز
من حيـث قربهـا ومتاسهـا مع تركـيا ،وعـلل كوران
ت ــأخ ــر فـتـح القـنــصلـي ــة ب ــاألوض ــاع األمـنـي ــة يف
املـدينـة التـي حالـت دون حتقيق ذلك ،من جـانبه
أشـ ــاد ب ـط ــسلـي بـ ــاجلهـ ــود املـبـ ــذولـ ــة مـن ديـ ــوان
محافظة نينوى لتسهيل مهامه.

دهوك  /املدى
قـام مسؤولـو مدرسة الـطيران يف الواليـات املتحدة
بـاتـصــاالت مع مـســؤولي مــدينـة دهــوك لتــأسيـس
مـدرسـة للـطيـران يف املـدينـة يكـون التـدريـس فيهـا
ـدي ــد وتقـن ــي ــة عـصـ ــريـ ــة ومـن املق ــرر
جـ ـ
ـظ ــام ـ
وفق ن ـ
تأسيسها بداية العام القادم.
وأعلـنت وكـالـة ANFأن املـوضـوع متـت منـاقــشته
بني مسـؤولي كليـة الطيـران األمريكيـة بول كـينكر
ده ــوك متـ ــر رمـض ــان
ومح ــافـظ ـ
ـ
وجـم ــي ــز فلـبـيـنـك
اتفق فيه الطرفـان على موعد االنتـهاء من بنائها
نهايـة عام  2007ويحـاضر فيهـا أساتذة أمـريكيون،
وقال مـحافـظ دهوك أن مـحافـظته علـى استـعداد
تــام لـتــأمـني جـمـيع االحـتـيــاجــات لـتــأسـيـس هــذه
الكلية.

بعد ان خضع لتعديالت جمهورية

مرشوع يسمح ببناء قواعد امريكية دائمة يف العراق

واشنطن  /رويترز
ق ـ ــال عـ ـض ـ ــو يف مـجلـ ــس ال ـن ـ ــواب االم ـ ــريـكــي
وم ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدون بـ ـ ــالـكـ ـ ــوجنـ ـ ــرس ان االعـ ـضـ ـ ــاء
اجلـمهــوريـني ب ــالكــوجنــرس حــذفــوا بـنــداً يف
مشروع ميزانيـة لتمويل حرب العراق كان من
شـ ــأنـه ان يجـعل الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة تـ ـسـجل
معـارضتهـا القامـة منشـآت عسكـرية امـريكـية
بشكل دائم يف ذلك البلد.
ومن املتوقع ان يـوافق الكوجنـرس يف االسبوع
املقـبل علــى مـيــزانـي ــة االنفــاق الـطــارئ الـتـي
يـ ـبـلـغ حـجـ ـمـهـ ـ ـ ــا  94.5مـلـ ـيـ ـ ـ ــار دوالر والـ ـت ــي
ت ـتـ ـض ـم ــن  65.8مل ـيـ ـ ــار دوالر مل ـ ـ ــواصلـ ـ ــة شــن
احلـرب يف العـراق وافغـانـستـان ويـرسلهـا الـى
الـرئـيس جـورج بـوش للتـوقـيع عليهـا لتـصبح
قانوناً.
ومـثلمـا وافق علـيه مجلـس النـواب أصال كـان
م ـ ـش ـ ــروع امل ـي ـ ــزان ـي ـ ــة س ـي ـم ــنع وزارة ال ـ ــدف ـ ــاع
االمـريكيـة (البنتـاجون) مـن انفاق أيـة أموال
على الدخول يف اتفاقية حلقوق اقامة قواعد
عسكرية مع العراق.
وقال تعـديل مماثل أجـازه مجلس الـشيوخ يف
ان البـنتـاجـون ال ميـكن أن يــستخـدم اجلـولـة
املقـبل ــة مـن االنف ــاق الع ــسك ــري عل ــى"اق ــام ــة
قـواعـد عـسكـريــة دائمـة للـواليــات املتحـدة يف

العـراق أو ملمـارسـة سـيطـرة الـواليــات املتحـدة
على البنية االساسية للنفط أو موارد النفط
العراقية".
وعلــى الــرغـم مـن أن الـبـنـتــاج ــون ال يخـطـط
ب ــال ـض ــرورة السـتـغالل أي اعـتـم ــادات م ــالـي ــة
طـارئـة القـامـة وجـود عـسكـري دائم يف العـراق
كـان الـدميقـراطيـون بـالكـوجنـرس يـريـدون أن
يــسجـل الكــوجنــرس اعـت ــراضه عل ــى االتفــاق
على ترتيب عسكري طويل االمد.
وقـ ــال ـ ــوا :إن القـيـ ــام بـ ــذلـك قـ ــد يـ ـسـ ــاعـ ــد يف
الــتغلـب عل ــى مخ ــاوف ال ـش ــرق االوسـط ب ــأن
الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة تـنـ ــوي الـ ـسـي ـط ـ ــرة علـ ــى
املنطقة عسكريـا وعلى االقل جزئيا لالشراف
على احتياطيات النفط االجنبية.
وقالت عضو مجلس النواب اجلمهوري باربره
لي الـتي فـازت مبـوافقــة مجلـس النـواب علـى
تعــديلهــا بـشــأن القــواعــد ال ــدائمــة" فكــرة أن
الواليـات املتحـدة تنـوي احتالل الـعراق الجل
غير مسـمى تشعل التـمرد وجتعل قواتـنا أكثر
عرضة للخطر.
"مـجل ـس ــا الـن ــواب وال ـشـيـ ــوخ واصال ت ــسجـيل
اعتراضهمـا على الـقواعد الـدائمة ولكن اآلن
يح ــاول اجلـمه ــوري ــون اع ــادة ذلـك خل ـس ــة يف
وسط الليل".

خبري أمريكي :إصالح املنشآت النفطية
يف العراق حيتاج  8مليارات دوالر

بغداد /هشام الركابي
قال الكـابنت مي شـيل شرباك
اخلـب يـر ا لـن فـطـى اال مـر يـكي
املت خـصص بـق ضـايــا ال نـفط
ال عـراقي ان اصالح ا ملـن شـآت
النفـط يـة العــراق يــة يتـطلب
 8م ل ـيـ ـ ــارات دوالر ا مـ ـ ــر يـكــي
وان مـ ـ ـ ــا أن فـق ع لـ ـ ـ ــى اصالح
ه ـ ــذه ا مل ـن ـ ـش ـ ــآت ال يــت ج ـ ــاوز
م لـيـ ــار اً و ســبع مـئـ ــة م لـيـ ــون
دوالر.
واو ضــح خــالل ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤمتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
صـحـفـ ــي عـقـ ـ ـ ـ ــده ا مـ ـ ـ ــس ان
االدارة اال مــر يـك يــة تـســا عــد
ا حلـكومة العراقية يف مجال
ت ـط ـ ــوي ـ ــر اآل ب ـ ــار ا لــنف ـطـي ـ ــة
وا ع ــداد ال ك ــوادر ال هـنــد سـيــة
املت خـص صـة بـان تـاج ا لـنفط.
ح ـي ــث مت ان فـ ـ ــاق ا ك ـثـ ـ ــر مــن
 662م ل ـيـ ـ ــون دوالر لـ ـ ـشـ ـ ــراء
م عـ ــدات ن ف ـطـيـ ــة كـ ــذ لـك مت

ا نـف ـ ـ ــاق 27مـل ـي ـ ـ ــون دوالر يف
مـج ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـ ــدر ي ــب ا ل ـك ـ ـ ـ ــوادر
ا لـن فـطـيــة ال عــرا قـيــة فـضال
ع ــن  464مـلـ ـي ـ ـ ـ ــون دوالر يف
م جـ ــاالت اال مـن وا حلـمـ ــا يـ ــة
واالدارة واملساعدة.
وعن ق ضـايا ال فـساد االداري
و مـلـف ـ ـ ــات تـه ـ ـ ــريــب ا ل ـنـفـ ــط
او ضـح شـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـ ــاك ان هـ ـ ـ ـ ــذه
املل فـات مــازالت ق يـد ا لـبحث
وا لـ ـ ـ ــدرا سـ ـ ـ ــة م ــن قـ ـبـل وزارة
ا خل ـ ـ ــار جـ ـي ـ ـ ــة اال م ـ ـ ــريـكـ ـي ـ ـ ــة
واحلكومة العراقية.
ا خل ـب ـي ـ ــر اال م ـ ــريـكــي تـ ـ ــوقع
ح ـ ـص ـ ـ ــول ز ي ـ ـ ــادة يف مـج ـ ـ ــال
ا ن ـتـ ـ ــاج و تـ ـصـ ـ ــديـ ـ ــر ال ــن ف ــط
مبـع ـ ـ ـ ـ ــدل  %20مـ ــن مـج ـ ـمـل
اال ن ـت ـ ــاج ا ل ـي ـ ــوم ـ ــى ل لــن فــط
فـيـم ــا سـتـبـلغ ن ـسـب ــة زي ــادة
ا نـت ــاج الغــاز م ــا يقــارب %33
من مجمل االنتاج اليومي.
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فخري كرمي
بغـداد  -شـارع ابـو نــؤاس محلـة
 -102زقــــاق  -13بـنــــاء 141
هــاتف

7170395 - 7170513
فاكس

7175943

دمـــشق -شـــارع كـــرجـيـــة حـــداد
ص.ب  8272او 7366
* تلفون2322276 - 2322275 :
فاكس 2322289:

بيـروت احلمرا -شـارع ليون  -بـناية
مــنـــصـــــور -الـــطــــــابق االول
* تـلفــــــاكــــس 752617-752616
توزيع وكالة
املدى للتوزيع

