حتويل التويثة إىل مركز
ملعاجلة األمراض املستعصية

مشكلة دارفور
تزداد تعقيدًا

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي

أعلن وزير العلوم والتكـنولوجيا
الـدكتـور رشاد مـندان عـن خلو
موقع التويثة من اإلشعاع.
وقال خالل زيـارته املوقـع ظهر
أمس أن أغلـب أبنيـته ستتـحول
إىل مـوقع علمي وحبـثي متـطور
إضــافــة إىل تـــأسيـس مــركــز
ملعاجلة األمراض املستعصية بعد
أن عمرت مرافقه كاملة.
ويـذكـر أن املـوقع كـانت تـشغله
منظمـة الطاقـة الذريـة يف عهد
النظام السابق.
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بينما عالوي يطلب مساعدة األردن يف احلرب ضد اإلرهاب

خبتيار يزور
معتقلي (بوكا)

الشرطة العراقية تقبض على سيارة مفخخة
بداخلهـــــا أردنيـــــان
بغداد /عمان /املدى  -وكاالت
القـت الشـرطـة العـراقيـة أمـس الثالثـاء
القـبض علـى سيـارة مفخخـة نـوع (جيم
سي) وبداخلـها شخصان حيـمالن اجلنسية
األردنيـة وذلك يف سـاحـة احلـريــة وسط
بغــداد وكــان يف داخل الــسيــارة اجهــزة
اتـصال متطـورة ودروع واقية وكـمية من
املتفجرات .ومت حجز املتهمني مع السيارة
واالجهزة يف مركز شرطة باب الشيخ.
وتصادف ذلك مع زيـارة رئيس الوزراء د.
أيـاد عالوي إىل العـاصمـة األردنيـة عمـان
إلجراء مـباحـثات عـلى أعـلى املـستـويات
حول قضايا األمن وضبط احلدود.
فقــد قــال مــســؤول أمـين أردنـي رفـيع
املستوى طـلب عدم نشـر أمسه لرويرتز أن
(األولـويـة بــالنـسبـة لـعالوي تتـمثل يف
االستفــادة من خـربة االردن الطـويلـة يف
حمــاربــة املـتـطــرفـني يف احلــرب ضــد
االرهـابـيني يف العـراق ..إننـا مـستعـدون

متـامــا للمـسـاعــدة ..حنن نـواجه عـدوا
مشرتكا).
ويعــد االردن أوىل حمطـات جـولـة يـزور
خالهلـا السيـد عالوي رئيـس الوزراء دوال
عربية جماورة وهـي األوىل من نوعها منذ
أن سلم احملـتلون بقيـادة الواليـات املتحدة
السلطات حلكومته.
وقال مسؤولـون من البالط امللكي إن امللك
عبد اهلل سيعـطي عالوي وعدا قويا بدعم
احلرب الـيت تشنهـا حكومـته ضد الـتمرد
الذي ميثل التهديـد الرئيس لالستقرار يف
العراق يف مرحلة ما بعد احلرب.
ويــرى األردن وعالوي عـدوا مــشرتكـا يف
املتـشـــدد االردني املــولــد،أبــو مـصـعب
الزرقاوي.
وخيـشــى مـســؤولــون أن ميـتــد العـنف
املتصاعد يف العراق إىل األردن.
وقـال مـسـؤولـون إن مـؤامـرات عـديـدة
ملـتــشــدديـن اسالمـيـني مــرتـبـطـني

مقتل وكيل محافظ البصرة
والعثور على كميات كبيرة من االسلحة يف كربالء

احباط حماولة لتفجري سيارة
ملغمة يف املوصل
احملافظات ـ املدى ـ الوكاالت
اغتــال جمهـولـون بـالـرصـاص امـس
الثالثـاء حـازم تـوفيق العـينجـي وكيل
حمــافظ الـبصــرة واثنـني من حـراسه
الـشخـصيني بـينمـا كـان يف طـريقه اىل
مكتبه ،حسبما ذكر ابنه عصام ومصدر
طيب.
وقـال عـصــام العـينـجي ان (مـسلـحني
جمهـولني قتلـوا عنـد السـاعة الـثامـنة
بالتوقيت احمللي والده باطالق النار على
سيارته عنـدما كانت متـوقفة يف نقطة
تفتيش على بعد مئة مرت عن منزله).
واضاف ان والده قتل بينما اصيب اثنان
مـن حـــراسه الـــشخـصـيـني جبـــروح
خـطرية.وتــابع ان (املعلـومـات االوليـة
تشري اىل ان رجال الشـرطة القوا القبض
علـى املسلحـني الذين اطـلقوا النـار على
والدي).
ومن جانبه ،اكـد الطبيب قـصي املالكي
مـن مسـتشفـى الفيحـاء ( أن اثـنني من
احلـراس الـشخـصيـني للعـينجـي قتال
بينما اصيب السائق جبروح).
وكـان العـينجي قـد شغل مـنصب نـائب
حمافظ الـبصرة قـبل ان يعني مقررا يف
احملـافـظـة.ومــا زال منـصب حمـافـظ
البـصرة ،شـاغرا بعـد تعيـني حمافـظها
الـســابق القـاضـي وائل عبــد اللـطيف
وزيـرا لشـؤون احملـافظـات يف احلكـومـة
العراقية اجلديدة يف حزيران املاضي.
ويف كربالء اعتقلت الشرطة اثناء محلة
مـداهمـات وتفتـيش قـامت بهــا مسـاء
امـس األول االثـنني عــراقيـا حبــوزته
كمـيات كـبرية من االسلحـة واملتـفجرات
وسـط مــدينــة كــربالء.وقــال رمحن
مشـاوي الناطق الـرمسي باسم مـديرية
شرطة كربالء ان (عنـاصر من الشرطة
العــراقيـة اعـتقلـوا مـسـاء امـس االول
خالل محلـة مــداهمــات وتفـتيـش يف
كربالء مواطنـا عراقيا وحبوزته كميات
كبرية مـن االسلحة واملتفجرات).واضاف

ان (املـواطـن من مــدينــة النـاصـريـة
ويسكن حاليا يف احلي العسكري).
واوضح ان (الـشرطـة عثـرت يف منـزله
علـى مثانني مـدفع هاون ومئـيت رمانة
يدوية واربعني قاذفـة مضادة للدبابات
(ار بي جـي) مع مثــانني قــذيفــة هلــا
وثالثني رشـاشة كالشنكـوف و 26عبوة
ناسفة حملية الصنع).
وتــابع مـشــاوي ان (الــشخــص اعرتف
للشـرطة بعزمه علـى بيع هذه االسلحة
واملتفجرات اىل جـهات ارهابـية تعمل يف
العراق).
ويف الرمـادي اعلن مسـؤول يف الشـرطة
العراقـية مقتل شرطي برصاص اطلقه
جمهـولون على دوريته الـيت كانت تقوم
بــواجبهــا علـى اخلـط الـســريع قـرب
الرمادي.
ويف بعقــوبــة اعـلن مـصــدر طـيب من
مستـشفى بعقـوبة العـام اصابـة ثالثة
مدنيني عـراقيني جبروح خطرية امس
الـثالثاء يف انفجـار قنبلـة غرب مـدينة
بعقوبـة .وقال الـطبيب دريـد كامل ان
(االنفجــار وقع علـى الـشــارع العـام يف
منطقة الغالبية عندما كان فريق طيب
يـتكون من تسعة اشخـاص يستقل باصا
صغـريا).من جهة أخـرى عثرت شـرطة
نينوى عصر االثنني املاضي على سيارة
مفخخـة كانـت تقف بالقـرب من فندق
املـوصل الـسيــاحي ثــاني اكـرب فنـادق
املديـنة والذي كـانت القوات االمـريكية
تتخذه يف السابق مقرا هلا .
وذكـر مصـدر مـن الشـرطـة للمـدى ان
مـــواطنـني من سـكنـــة احلي اجملــاور
للفندق شكوا يف سيـارة نوع تيوتا كانت
مركـونة يف املـنطقة مـدة طويلـة االمر
الـذي اثار ريـبتهم وانهـم قامـوا بابالغ
الشرطة  .وحني التحقق تـأكد للشرطة
وجـود متفجـرات يف السـيارة املـذكورة
وقام فـريق متخـصص بقطع الـطرق و
مبعاجلة السيارة دون وقوع اضرار.

بالزرقاوي أحبطت منذ نهاية احلرب.
وتعــود العالقــات احلمـيمـة بـني عالوي
واملـؤسسـة األمنيـة األردنيـة إىل منـتصف
التسعينيات عندما أصبح الوحيد من بني
زعمـاء املعارضـة العراقيـني الذي مسح له
باقـامة تـواجد سـري على نـطاق واسع يف
األردن خالل حكم صدام حسني.
وقـال مـسـؤولـون أمـنيـون إن االردن كـان
قاعدة رئيسة لعمليات عالوي السرية ضد
صدام يف األيام اليت سبقت احلرب.
وسيـسعـى املسـؤولـون إىل تهـدئـة خمـاوف
عالوي من أن بقايا نظـام صدام الذين فر
الكثري مـنهم إىل عمان يستخـدمون اململكة
لتهــريب املـسـاعــدات إىل عنـاصــرهم يف
الداخل.
وقال مسؤولون إن احملادثات مع امللك سوف
تنـاقـش اجلهـود اليت تــدعمهـا الـواليـات
املتحـدة العادة بـناء املـؤسسـة العسكـرية
العراقية.

البصرة/املدى
تفقـد السيـد خبتيـار امني وزيـر حقوق
اإلنـسان مـعسكـر اعتـقال (بـوكا) الـواقع
بالقـرب من احلدود العـراقية -الكـويتية
اليت تديره القوات األمريكية مع عدد من
كبار موظفي الوزارة.
والتقى الـوزير خالل الزيارة مع عدد من
الـسجناء للتعـرف على مشـاكلهم وظروف
اعـتقاهلم.وأكـد امني ان قضيـة املعتقلني
هي مسؤولـية مشرتكـة للحكومـة املؤقتة
وقــوات الـتحــــــــالف وفق قــرار االمـم
املتحـدة ( )1546ووعد بان تـدرس حمكمة
عـراقية مجيع قضايا الـسجناء قريب ًا وان
تقوم وزارته بانشاء مكتب هلا يف املعسكر.
وستقـوم هـيئــة مكلفـة يف نهـايـة متـوز
احلـــالي بــاطالق ســراح احملـتجـــزين أو
احالـتهم إىل احملكمـة اجلنـائيـة العراقـية
وسـتـضـم اهلـيـئــة سـتــة ممـثلـني عـن
احلكـومـة اضـافـة إىل ثالثـة مـســؤولني
عسكريني امريكيني.

عمال بناء باالنتظار

تـسليم األردن مطلوب ًا بقـضية تفجريات جبل عمان
عمان (اف ب)  -تسلمت السلطات االردنية
مـن القـوات االمـريكيــة يف العـراق احـد
املتهمني الفارين يف قضية حماولة اغتيال
مسـؤول كبري يف جهاز املخـابرات االردنية
كانت حمكمة امن الدولة االردنية حكمت
علـيه باالعدام ،حسبمـا ذكرت صحيفتان
اردنيتان.
وافـادت صحيفـة (الرأي) الـرمسيـة امس

االردن يفاجئ العمالق الكوري

الثـالثاء ان (القـوات االمريكيـة يف العراق
القت القبض علـى املتهم مصطفى يوسف
مصطفى صيام امللقب بابي فارس يف احد
احيـاء بغـداد) ،مـوضحــة انه (اعرتف يف
التحقـيق بانه مطلـوب للسلطـات االمنية
االردنية فقامت بتسليمه لالردن).
ويتهم صـيام باالشرتاك يف حماولة اغتيال
املسؤول يف املخابرات االردنية العقيد علي

برجـاق يف عمليـة تفجري سيـارة مفخخة
يف عمـان قضى فـيها عراقـي ومصري من
املارة.
وحكمـت حمكمـة امن الـدولـة االردنيـة
غيـابيا علـى صيام بـاالعدام شنقـا حتى
املوت بـعد ادانـته يف القضـية الـيت يطلق
علـيهــا اسـم (تفجـريات جبـل عمــان) يف
نــيــــســــــان مـــن العــــــام املــــــاضــي.

البدء حبفر اآلبار النفطية مبالكات عراقية
يف حقول الشمال
كركوك/إبراهيم خليل
أعلن الدكتـور حممد العـبودي املديـر العام لشـركة حفـر اآلبار النفـطية التـابعة لـوزارة النفط العـراقية عن
املباشرة بعـمليات حفر اآلبار النفطية يف حقول نفط الشمـال مبالكات عراقية  %100مبا يسهم يف زيادة الطاقة
اإلنتاجية يف حقول نفط الشمال اليت يقدر احتياطيها بـ  %52من احتياطي العراق النفطي..
وقـال املدير العـام خالل تصرحيـات صحفية يف كـركوك ان عملنـا سيكون مبالكـات عراقية واشـراف احلكومة
الـوطنية ووزارة النفط دون ان يكون هـنالك تدخل من قبل الشـركات االجنبية أو القـوات متعددة اجلنسيات
وحنن لديـنا سيطـرة كاملـة وسيادة شـاملة عـلى مؤسـساتنـا النفطيـة بعد زوال االحـتالل وتشكيل احلـكومة
العراقية الوطنية..

اطالق ســراح الــرهـيـنـــة الفلـبـيـين
بعــد االذعــان ملـطــالـب اخلـــاطفـني
مانيال ـ الوكاالت
اكـدت الرئـيسـة الفلبـينيـة غلـوريا
ارويـو امـس االفــراج عن الـرهـينـة
الفلـبيين الذي كان حيتجزه مسلحون
يف العـراق وقـد سلم إىل سفـارة دولـة
االمارات يف بغداد .
وأضافـت ارويو ان الـرهينـة سينقل
إىل دولـة االمــارات متهيـدًا لـنقله إىل
مانيال.
وكـانت احلكومـة الفلبينيـة قد لبت
االثنني مطالب خاطفي اجنيلو دي ال
كـروز وهـو سـائق شـاحنـة يـبلغ من
العمـر  46عـامـا واب لثمـانيـة اوالد،
وسحبـت قوتهـا الصغرية مـن العراق
قــبل شهـــر مـن املـــوعـــد احملـــدد
لــــــــذلك.

القضاء اإليطالي يعاني ندرة يف
املرتمجني العرب
رومــا -وكــالــة (آكـي) كــشفـت صحـيفــة
(الكـوريريي دال سريا) أن األجهزة القـضائية
اإليـطاليـة تعانـي من مشـاكل بسـبب ندرة
املرتمجني من اللغـة العربيـة ،وأرجع نفس
املصـدر أن انصـراف املـرتمجني العـرب عن
العـمل يف قـضــايــا ختـص الـتحقـيقــات يف
اإلرهـــاب إىل اخنفــاض األجــور مـن جهــة
واخلـــوف مـن الـتهـــديـــدات مـن جهـــة
أخــرى.وطـــالب أحــد القـضـــاة املكلـفني

مبكــافحـة اإلرهــاب يف ميالنـو بـضـرورة
تأسـيس جهاز خمـتص يضم (جممـوعة من
اخلرباء واألشخـاص املتمـكنني من الـرتمجة
من العربية إىل اإليطالية).
وذكــرت الصـحيفــة اإليطــاليــة أن غيـاب
املرتمجني مـن العربية مـن شأنه أن يعرقل
التحقـيقات اجلـارية يف قـضايـا النـاشطني
اإلسالميني املـتهمني بـاالنتمـاء إىل تنـظيم
القاعدة.

انهاء عقود شركات أجنبية أخلت بالتزاماتها
يف بناء جممعات سكنية
بغداد/رياض القره غولي
اعلنـت وزارة االعمار واإلسـكان عن انهـاء ( )4عقود لـشركـات عراقيـة وعربيـة واجنبـية أخلت بـالتزامـاتها
التعاقدية لبناء جممعات سكنية يف حمافظات دياىل واملثنى والنجف (اجلزيرة )3وكربالء (اجلزيرة.)2
وقال مصدر مسؤول يف الوزارة ان اهليئة العامة لالسكـان اعلنت مناقصة تنفيذ هذه اجملمعات من جديد وهي
تتابع اآلن مفاحتة اجلهات الرمسية والوزارات املعنية حول ختصيص أراضي موقع مطار املثنى يف بغداد النشاء
جممع سكين متعدد الطوابق عليها.
وأشار إىل وضع احلجـر االساس للمجـمع السكين يف النجـف (الكراج الشمـالي) وهو من مـشاريع مذكـرة التفاهم
السابقة.

افتتاح القنصليتني األمريكية والربيطانية يف كركوك
كركوك/املدى
قــام الـسـفريان االمــريـكي (جــون دي
نغروبـونيت) والربيطـاني (تشـابلن) يف
العـراق بـزيـارة كـركـوك حيث حـطت
طـائـرتـهمـا يف مـبنـى الـقنـصـليـتني
االمريكية والربيطانية يف كركوك..
وقـــامـــا بـــرفـع العلـمـني االمـــريكـي
والربيطاني يف أعلى القنصليتني..وسط
اجراءات امنيه غري مسبوقة..
وقـال الــسفري االمــريكـي خالل لقـائه
املـــســــؤولــني احمللـيـني وعــــددًا مـن
الـصحفـيني ان ادارة الـــرئيـس بــوش

تـسعـى إلقـامــة عالقـات صــداقه مع
الشعب العراقي وان نكون لكم مساندين
وانتـم بصــدد بنـاء مـستـقبلـكم وفق
اخلطوط اليت رمسها قانون إدارة الدولة
العراقية للفرتة االنتقاليه وقرار جملس
االمن التابع لالمم املتحدة رقم ..1546
وطــالـب اهــالـي كــركــوك خــاصــة
والعــراقـيني بــشكل عــام اىل اعـتمــاد
املصــاحله والتعـاون حلل كل اخلالفـات
العـرقيـة وبنـاء ثقــة بني العـراقـيني
أنفـسهـم للمـسـاهمـة يف حل اخلالفـات
واملشـاكل يف مدينـة كركـوك باالعـتماد

أيضـأ علـى جملـس احملــافظـة وهـيئـة
ادعاءات امللكية..
اما السفري الربيـطاني يف العراق فقال ان
القـنصليـة ستكـون مسـؤولة عـن مدن
الـشمـال كـركـوك -املـوصل –دهـوك -
اربيل -والـسليمـانيـة  -وهـواول وجـود
بريـطانـي دبلومـاسي يف مشالـي العراق
منـذ  1958وسيكـون لنـا دور يف تـنفيـذ
عشــرات املشـاريع املخـصصـة لالعمـار
وسنعمل علـى حل املشـاكل العالقـة مبا
يـضـمـن حقــوق اجلـمـيع مـن العــرب
واألكراد والرتكمان واملسيحيني.

