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املخابرات االملانية تتوقع
عمال ًارهابيا ً

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

تتـوجه أسـرة (املـدى) جبـزيل
الشكـر والتقـدير إىل املـواطنني
والــشخـصـيــات الــسـيــاسـيــة
والثقافـية واألحزاب واملـنظمات
وخمـتـلف اجلهـــات العــراقـيــة
والعـــربيــة الـــذين عـربوا عن
تضامنهم مع (املدى) ضد حادث
االعتـداء الـذي طـاهلـا.ونـؤكـد
اسـتمــرار اجلــريـــدة يف نهجهــا
اإلعالمي والـوطـين ،وسعيهـا اىل
تكريس قيم إعالم حر ومنفتح
علــى احلقــائق مـن أجل عــراق
دميقراطي مستقل حر.
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الياور يبدأ
جولته االوربية
االحد املقبل
بـــاريــس (اف ب)  -قـــال مـصـــدر
دبلوماسي عربـي امس االربعاء انه يتوقع
ان يـزور الـرئيـس العـراقي غـازي اليـاور
االحـد بـاريــس ،احملطـة االوىل يف جـولـة
اوروبيـة ستقوده ايضـا اىل املانيا وايـطاليا
وبروكسل.
واضاف املـصدر ان الـياور سـيزور بـاريس
من اخلامـس اىل الثامن من ايلـول  ،بدعوة
من الرئيس جـاك شرياك وسريافقه سبعة
وزراء يتولـون حالـيا منـاصب اقتصـادية
وليس سياسية.
وسيـكون الـسفري العـراقي اجلـديد مـوفق
احلمـود يف الوفـد العـراقي ،عـلى ان يـقدم
قـــريبــا اوراق اعـتمــاده اىل الــسلـطــات
الفرنسية.
وسيتوجه اليـاور بني الثامـن والعاشر من
ايلول اىل بـرلني حيـث سيلتقـي املستـشار
االملاني غريهارد شرودر.
وسيـمضي الرئيس العراقي اربعة ايام بني
العاشر والرابع عشر من ايلول يف روما بناء
علـى دعوة مـن رئيس احلكـومة االيـطالي
سيلفيو برلوسكوني.
وينـهي الـــرئيــس العـــراقي جــولـته يف
بروكـسل حيث جيري حمـادثات مع املمثل
االعلــى للــسيـاسـة اخلــارجيــة لالحتـاد
االوروبي خــافـيري ســوالنــا ومـع رئيـس
املفـوضيـة االوروبيـة رومـانـو بـرودي او
خلفه جــوزيه مــانــويل دوراو بــاروزو،
حسـبما ذكـر مصدر دبلـوماسـي ،وسيعود
اىل بغداد يف  16ايلول.

إعادة األمالك إىل
أصحابها الشرعيني
بغداد /طالب املاس الياس
أعلـن مـصـــدر يف وزارة العــدل عـن فـض
النـزاعات اخلاصـة باألمالك املسجلـة باسم
املسـؤولني يف النـظام الـسابق وإعـادتها إىل
أصـحابـها.وقـال املصـدر أن الوزارة خـولت
الـصالحيــة الكــاملـة ملـديـري الـدوائـر
القــانـــونيــة يف الــوزارات أو اجلهـــة غري
املــرتبـطــة بــالــوزارة أو من ختــولـه من
املــوظفني القـانــونيـني تصــديق العقـود
والتـعهدات ذات العالقـة بالـوزارة بد ًال من
الكتـاب العدول حـيث إن هذه الـصالحيات
منحت مـن أجل كسـر الـروتني يف سـرعـة
إجناز املـعامالت القـانونـية الـيت ال تتحمل
التـأخري.وأشـار املصـدر إىل أن هنـاك الكثري
من هــذه العقــارات سيـتم عـليهـا اختـاذ
اإلجراءات الـشرعية بعـد إكمال اإلجراءات
القانونية.

خامتي يعارض
أي تدخل بشؤون
العراق

اجمللس الوطني يعقد أولى جلساته وسط القذائف

احملافظات (أ ف ب)

مبرشح واحد دون منافس :اليوم تبدأ انتخابات رئاسة اجمللس

 27قرارا يف جدول األعمال املقبل أوهلا إلغاء هيئة اجتثاث البعث
املدى ـ عمر الشاهر
أُعلن أمــس أن انتخـابـات رئـاسـة اجمللـس
الوطـين قد أجلت إىل اليـوم اخلميس ،يف ظل
ورود أنباء تشري إىل أن الـدكتور فؤاد معصوم
سيكـون املرشح الوحيد ،بعـد انسحاب عضو
جملــس احلكم الـسـابق جـالل الطــالبــاني،
حـسـبمـا أفـاد به لـ (املــدى) عضـو بـارز يف
اجمللـس .وكــان قصـر املـؤمتـرات قـد شهـد
صباح أمس عقد اجللسة االفتتاحية ألعمال
اجمللس .وقـد استهلت اجللـسة بتالوة آي من
الذكـر احلكيم ،أعقبتهـا كلمة رئيـس اهليئة
العليا املـشرفـة على انـتخاب أعضـاء اجمللس
فــؤاد معصـوم تنـاول فيهــا املصـاعـب اليت
واجـهت اهلـيئـة .وحبـضـور نـائـب رئيـس
اجلمهورية روز نوري شاويس ووزير الدولة
للشـؤون العسكرية قـاسم داود ،دعا معصوم
رئيـس جملـس القـضـاء مـدحـت احملمـود
ليشـرف على أداء الـقسم القـانوني ألعـضاء
اجمللـس .وهنـا حـصلت بعـض االعرتاضـات
على نـص القسـم الذي كـان كاآلتـي( :أقسم
بـاهلل العظيم أن أؤدي مـهامي ومـسؤولـياتي
املنـصوص عليهـا يف القسم الـثالث من ملحق
قـانـون إدارة الـدولـة العـراقيـة للمـرحلـة
االنتـقاليـة بتفـان وإخالص ،وأحافـظ على

استقالل العـراق وسيـادته ،وأرعـى مصـاحل
شعيب ،وأسهـر علـى سالمـة أرضه ومسـائه
وميـاهه وثــرواته ونظـامه الـدميقـراطي
االحتــادي ،وأعمل علـى صيـانـة احلـريـات
العامـة واخلاصة ،واستقـالل القضاء ،والتزم
بتطبـيق التشـريعات بـأمانـة وحياد .واهلل
علـى مـا أقـول شهيـد) .وهنـا طـالـب بعض
األعضاء تـبديل كلمـة (التزم) ،لـتحل حملها
كلمة (احرتم) .لكن هذا االعرتاض مت جتاوزه
بـرفع كلمة (كـافة) من نـص القسم األصلي،
واليت كانـت ترد بعـد كلمـة (التشـريعات).
يذكر أن القسم الثالث من ملحق قانون إدارة
الـدولـة العـراقيـة يـنص علـى اآلتـي( :يتم
تـشكيـل واختيـار اجملـلس الـوطين املـؤقت
بواسطة مـؤمتر وطين يعقد يف بغداد خالل
شهـر متــوز .2004ينـظم املـؤمتـر الــوطين
بـواسطـة هيئـة علـيا تـضم اعضـاء جملس
احلـكم ممن ال يـتولـون منـاصب حـكومـية
اخـرى ،ومن ممـثلي االقــاليم واحملـافظـات
والشخـصيات العـراقية املعـروفة بنـزاهتها
وكفاءتها .يتكون اجمللس الوطين املؤقت من
مـائـة عضـو ،ومن ضـمنهـم اعضــاء جملس
احلكـم املشـار اليهـم اعاله .وينعقـد اجمللس
دوريا لـتشجيع احلوار البنـاء وتكوين امجاع

وطين وتقــديم املـشــورة للــسيــد رئيـس
اجلـمهـوريـة ونــائبـيه ،وجملـس الـوزراء.
وللـمجلس الـوطين املـؤقت سلطـة مراقـبة
تنفـيذ القـوانني ،ومـتابعـة اعمـال اهليـئات
التنفيذية وتعيني السيد رئيس اجلمهورية
أو أحـد نائبيـه يف حاالت اإلستقالـة أوالوفاة،
كما له حق استجـواب رئيس واعضاء جملس
الـــوزراء ،وللـمجلـــس حق نقـض االوامــر
التـنفيـذيـة بثـلثي أصـوات أعضـائه خالل
عشرة أيام من تاريخ تبليغ تلك االوامر اليت
مت التـصديق عليهـا من قبل رئاسـة الدولة،
كمـا ان للـمجلس الـوطين املـؤقت صالحـية
تصديق امليزانية الوطنية للعراق للعام 2005
واليت يتم اقرتاحها مـن قبل جملس الوزراء،
ووضع النظام الداخلي جمللس الوزراء).
بعـد ذلك طـلب رئيـس جملـس القضـاء من
األعضـاء تـرديـد الـقسـم املتفـق عليه علـى
دفعات  ،شـرط أن تضم كل دفعـة  10أعضاء،
وعلى وفق التسلسل األلفبائي لألمساء.
وكــــان مــن املقــــرر أن يــرتأس اجللـــســــة
االفتـتاحيـة للمجلـس الوطـين زعيم جتمع
الـدميقـراطيني املـستقلـني عدنـان البـاجه
جي ،كـونه أكـرب األعضـاء سنـا ،األمـر الـذي
تعمـل به كل الربملـانـات يف العـامل .وملـا كـان

مقتل مسؤول يف مكتب
الصدر قرب احملمودية

اجلليب ينجو من حماولة اغتيال قرب اللطيفية
بغداد/املدى

اعلـن الدكـتور امحـد اجلليب زعيـم حزب
املـؤمتر الـوطين انه جنا امـس االربعاء من
حمـاولة الغتـياله قـرب اللطيـفية ادت اىل
جرح اثنني من حراسه.
وقـال اجللـيب -الذي مل يـصب -يف تصـريح
لـلمــدى كـنت عــائــدا من الـنجف حـيث
التقيـت آية اهلل عـلي السـيستـاني عنـدما
بـدأت سيـارة مبالحقـة مــوكبنـا واطالق
النار علينا عند وصولنا اىل اللطيفية.
واضــاف اجللـيب لقـــد اصيـب اثنـــان من
حـراسي جـروح أحـدهمـا بـالغـة ورأيت
الكثري من السيـارات احملرتقة على الطريق
يف اللطـيفيـة مـشريًا اىل انه جيـب ان نضع
حدًا لالعمال االرهابية يف هذه املنطقة.
ويرجح مراقبـون ان عملية االغتيال رمبا
جاءت على خلفية تـرؤسه للجنة اجتثاث
البعث او نـتيجة التضـارب والتحالف الذي
حدث مـؤخرًا يف البيت الـشيعي بعد ختلي

مليونا دينار لشهداء القطاع النفطي
وتعيني أحد أفراد عائلته
الـنيبـاليـون قـد ألقـوا بـاللـوم يف شـريط
فيـديو سابق علـى الشركة النـيبالية اليت
يعـملون لـصاحلهـا النتهـاء املطـاف بهم يف
العراق .وقالوا إن الشركة وعدتهم بالعمل
يف األردن ،إال انهـا اتفقت سـرا مع شـركـة

ضبـاط شرطـة يف احملافظـة ملراسل وكـالة
أنـباء (عراقـيون) أن القصف تـسبب جبرح
مخسـة من املـدنيني وسـادس من شـرطة
املرور إصابته بالغة.
ويف األنبـار قـام قـرابـة مخـسني مـسلحـ ًا
باقـتحام حـرم جامعـة األنبار واحـتجزوا
رئيس اجلامعة الـدكتور عبد اهلادي رجب
واصطحبوه إىل جهة جمهولة.وذكر مراسل
(املـدى) أنه مل حتـدث أيـة مقـاومـة حيث
قام املـسلحون بتجريد احلرس من األسلحة
واخـتطفـوا رئـيس اجلـامعـة أمـام أنظـار
اجلميع.

اردنيـة يف وقت الحق الرسـاهلم للعـراق.
وقــد نفت الـشـركــة النـيبــاليـة هـذه
االتهـامات قائـلة انه مت ارساهلم اىل االردن
اال انهـم اختـاروا بــإرادتهم ان يــذهبـوا
للعراق.

بغداد /كرمي جاسم السوداني

أوعـز وزيــر النفـط املهنـدس ثـامـر
عباس الغضبان بصـرف مليوني دينار
إىل ذوي الـشهـداء من (كـوادر) الـوزارة
وقطـاعـاتهـا الــذين استـشهـدوا جـراء

مسح شامل جلميع املدارس
إلزالة ألغام وقنابل غري منفجرة
بغداد  -و .أ .عراقيون

باشـرت مديريـة الدفاع املـدني العامـة بوضع خطـة شاملة لعـمل مسح يشمل
مجيع املدارس يف القطر من اجل ازالة االلغام والقنابل غري املنفجرة.
صـرح بــذلك مصـدر خمـول ملـراسلنـا وأوضح ان هـذا االجـراء من الـواجبـات
الرئيسة اليت تسعى مديريتنا اىل القيام بها قبل بدء العام الدراسي اجلديد ...
وذلك لوجـود بيانات خـاصة تشـري اىل ان الكثري من املدارس وخـاصة يف القرى
واالريـاف واملناطق البعيـدة عن مراكز احملـافظات مل نـتأكد من خلـو مدارسها
من املـواد القابلـة لالنفجار ،سـواء كانت هـذه املواد داخل الـبنايـة او يف اماكن
قريبة منها.
واكد املـصدر ان هـذا االجراء سـوف يتم بـالتعـاون مع املسـؤولني يف الـدوائر
املعنية خالل شهر ايلول احلالي.

نسبـيا لـن تسمـح له بالـعمل املتكـامل .لكن
برغم ذلك سيحاول النهوض بكل أعبائه.
واعـتربت عـضــو جملـس احلـكم الـســابق
صنكول جابـوك املرأة أكرب املظلومني يف هذا
اجمللس ،بـسبب ضعف الـتمثيل ،تلك الـسمة
اليت طالت الـرتكمان أيضـا ،إذ أصابهم حيف
كبري يف حتديد النسبة اخلاصة بهم.
وابــان انعقـاد اجللـسـة االفـتتــاحيـة دوت
انفجـارات متعـددة قرب قـصر املـؤمترات،
جنمـت عن سقوط قـذائف هاون ،اسـتهدفت
املنطقة اخلضراء ،وأسفرت عن إصابة ثالثة
أشخاص جبروح طفيفة.
هـذا وقـد أشـرت (املــدى) غيـاب عــدد من
األعضـاء عن أعمـال اجللسـة االفتتـاحيـة.
ففـضال عـن البـاجـه جي الـذي سـافـر إىل
اخلـارج ،تغيب زعـيم حزب االحتـاد الوطين
الكــردستــاني جـالل الطــالبــاني وزعـيم
احلـزب الدميقـراطي الكـردستـاني مـسعود
البـارزاني ،فـضال عن زعيـم اجمللس األعـلى
عبد العزيز احلكيم وآخرين.
وقالت مصـادر يف قصر املـؤمترات لـ (املدى)
إن هنـاك  27قـرارًا بـانـتظـار العـرض علـى
اجمللس الوطين ،جاء يف مـقدمتها إلغاء هيئة
اجـتـثــــاث الــبعـث ،وقــــرارات أخــــرى.

طهــران (اف ب) -اكـــد الـــرئـيــس
االيـراني حمـمد خـامتي امس االربـعاء انه
يعـارض اي تدخل لبالده يف شـؤون العراق
مؤكـدا ان تدخال سيكـون (اهانـة) للشعب
العراقي.
ونقلت وكالة االنباء االيرانية الرمسية عن
خامتي قوله ان (اي تـدخل غري مناسب يف
شـؤون العراق الـداخليـة وتغيري اجتـاهات
النــاس سـيكــون اهــانــة كبـرية للـشـعب
العراقي).
وجـاءت تصـرحيـات الـرئيـس املعتـدل يف
اجتـماع مع نـائب رئيـس الوزراء الـعراقي
بـرهم صـاحل الـذي يـزور ايـران يف مهمـة
كلـفته بهـا حكـومــة بالده اليت تــدعمهـا
الواليات املتحـدة للضغط على ايران لوقف
تدخلها يف العراق.
وقالت الوكالة االيرانية ان خامتي سعى اىل
طمأنـة صاحل .وقال ان (امـن دول املنطقة
مــشرتك وعـليه فـان عــدم االستقـرار يف
العراق يهدد السالم يف تلك الدول).
وتاتـي زيارة املسؤول العـراقي وسط مساع
لتـخفيف احلـرب الـكالميـة اليت انـدلعت
مؤخرا بني البلدين اجلارين بعد ان انضم
عـــدد مـن املــســـؤولـني العـــراقـيـني اىل
االمريكيني يف توجيه التهم اىل ايران.
ونفت ايــران تلك الـتهم وعــرضت خالل
زيارة صـاحل تقـديم املـساعـدة يف ختفيف
حدة العنف يف العراق.
وقال حـسن روحـاني االمني العـام جمللس
االمـن القــومـي االيــرانـي لـربهـم صــاحل
االثنني ان ايران (عازمة على املساعدة) يف
احالل االمن يف العراق.
وكـان وزيـر اخلــارجيـة االيـرانـي كمـال
خرازي اكد االحـد ان ايران هلا دور اجيابي
تلعبه.
وحبـث صاحل كـذلك امكـانيـة قيـام رئيس
الوزراء العراقي اياد عالوي بزيارة ايران.
ومل حيـدد موعـدًا لتلك الـزيارة بـعد رغم
الـدعـوة الـرمسيـة الـيت وجهتهـا له ايـران
وزيارته اىل بعض الدول اجملاورة للعراق.

الباجه جي قـد غاب عن االجتمـاع لظروف
سفـره إىل اخلـارج ،تقـرر أن يرتأس اجلـلسـة
عضـو جملــس احلكم الـســابق حممـد حبـر
العلوم ،كونه أكرب احلضور سنا.
وقد ناب وزير الـدولة قاسم داود ،يف حضور
أعمـال هذه اجللسـة ،عن رئيس الـوزراء أياد
عالوي ،وحتـدث عـن املهمـات اليت أجنـزتهـا
احلكـومة العـراقية خالل املـرحلة املـاضية،
ومـا تعتـزم عملـه يف املسـتقبـل ،ال سيمـا يف
ملف الديون ،واملـساعي املبذولـة لتخفيضها
إىل أقل حـد ممـكن ،مـشــددا علـى أهـميـة
الـتكاتف بني مجيع القـوى ،من أجل تفويت
الفرصـة على العـابثني بأمـن العراق .وأشار
داود إىل ضـرورة حل كل امليليشيـات املسلحة
اليت تعمل خـارج إطار احلكـومة ،مـؤكدا أن
سيــاســة العــراق اخلــارجيــة تــسري حنــو
املـصاحلـة ،وبنـاء عالقـات طيبـة مع سـائر
الدول.
مـن جهته قـال رئيـس اجللسـة حممـد حبـر
العلـوم إن هـذا اجمللـس هــو خطــوة مهمـة
وإجيـــابيــة حنــو حتـقيـق طمــوح الـشـعب
العـراقي ،مشـريا إىل أن حتمل أعضـاء اجمللس
هذه املسؤولية يضعهم أمام اختبار صعب ،ال
سيمـا أن مدة عمل اجمللـس الوطين القصرية

بغداد (اف ب)  -اعلنت مـصادر قريبة
من مكـتب الـسيــد مقتــدى الصـدر أمـس
االربعـاء ان مسـؤوال يف مكـتب الصـدر قتل
امـس االول الـثالثــاء علــى الـطــريـق بني
النجف وبغداد.
وقال نعيم الكعيب املسؤول يف حركة الصدر
يف الـرصـافـة ،ان طلقـات نـاريـة استهـدفت
سـيارة بـشري اجلـزائري احـد املقـربني من
مقتـدى الصـدر.واوضـح الكعيب ان اهلجـوم
وقع (يف منـطقــة احملمـوديــة بيـنمـا كـان
اجلـــزائـــري يف طـــريـقه مـن الـنـجف اىل
بغداد).واوضح الكعيب ان اهلجـوم قد يكون
من تـنفيـذ جممـوعــة من اتبـاع الـرئـيس
املخلوع متهـما احلكومـة بعدم فعل اي شيء
لتـأمني احلماية يف هذه املنطقة حيث تكثر
اجلـرائم وعمـليات اخلـطف .وتابـع (حتى
احلكـومة تقـر بان الـكثري من الـشخصـيات
املهـمة مت االعـتداء علـيها يف هـذه املنـطقة.
ملاذا اذا ال يفعلون شيئا ملعاجلة الوضع).

اختطاف رئيس جامعة األنبار
وسقوط قذائف على املنطقة اخلضراء وحمافظة نينوى
سقطت مخـس قذائف هـاون يف (املنـطقة
اخلـضراء) أمـس مما تـسبب يف جـرح أحد
املواطنني.
وتسبب بـارجتاج جدران املبـنى حيث كان
اعـضــاء اجمللـس الــوطين العـراقـي املئـة
جمتمـعني الداء القسم.ويف املـوصل تعرض
مبنى حمـافظة نيـنوى يف السـاعة الثـانية
عشـرة إال ربعــ ًا اىل قصف بقـذائف اهلـاون
سـقطـت ثالث منهــا يف التقـاطع املـروري
املـؤدي اىل شارع الدواسـة وسقطت قـذيفة
داخل املـبنـى ولـكنهـا مل تـنفجـر ،وأفـاد

ميسكينا اىل الدور الثاني
على مالعب فالشينغ ميدوز

خالل لقائه مع برهم صالح

موجة غضب بعد اعدام الرهائن النيباليني يف العراق
متظاهرون حيرقون جامعا يف كامتاندو
كامتاندو ـ ميدل ايست اونالين
فـرض حظر التجول االربعـاء يف كامتاندو
بـعد ان قام آالف املتظاهرين باحراق اكرب
مسـاجـدهـا وختـريب مكـاتـب اخلطـوط
اجلوية القطـرية انتقامـا لقتل  12رهينة
نيبـاليـا يف العراق .وجـاء يف بيـان لوزارة
الــداخليـة (ان احلكـومـة قـررت فـرض
حـظر التجـول اعتبـارا من السـاعة 14.00
وحتى اشعـار اخر) .وقد تـدخلت شرطة
مكافحة الشغب مستخدمة العصي لتفريق
حشـد املتظـاهريـن الذيـن أحرقـوا أثاث
اجلامع وسط الشارع .
ويأتي هذا اهليـجان الشعيب كرد فعل على
اجلـرمية الـيت قامـت بها مجـاعة تـسمي
نـفسهـا (جيـش أنصـار الـسنـة)أول أمس
بقتل الـرهائـن النيـبالـيني االثين عـشر
الـذيـن ذهبـوا اىل العـراق لـلعمل كـطهـاة
وعـمال نظـافة بشـركة اردنيـة وعرضت
صـورة احـدهـم اثنـاء ذحبه فـيمـا ظهـر
االخـرون وهم ممددون على االرض وآثار
رصـاصات على ظهورهم ورؤوسهم .وتعد
هـذه أكرب خـسارة يف ارواح الـرهائـن يتم
تسجيلها منذ ان بدأت عمليات االختطاف
يف العراق.
ويف اعقــاب جلـسـة طـارئــة للحكـومـة
النيباليـة يف كامتندو قال وزير اخلارجية
النيبـالي إن املوقف مـروع ألن املختطفني
مل تكن هلـم مطالـب ومل حيددوا مهلـة ما
قـبل إعــدام الــرهـــائن  .وكــان الـعمــال
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البنتـاغون عـن اجلليب واتهامه بـالتحالف
مع ايران وافشاء اسرارًا استخبارية.
وتـتحكم مـنطقـة اللطـيفيـة اليت جـرت
فيـها حماولـة اغتيال اجللـيب باحد مـنافذ
الطـريـق بني بغـداد ومـديـنيت كـربالء
والنجف وهي من املنـاطق اليت تكثـر فيها
جرائم القتل واالختطاف.
وهنــاك مــؤشــرات تــؤكــد ان عمـليــات
اخـتطـاف الـصحفـي االيطـالي بـالـدوني
وكـذلك الصـحفيني الفـرنسيـني جرت يف
املـنطقـة ذاتهـا ويف سيـاق اخر قـال وزير
اخلارجيـة االردني مروان املعـشر امس ان
احلكـومـة االردنيـة شكـلت جلنـة وزاريـة
لتـحضري الـرد علـى الـدعـوى اليت اقـامهـا
اجلليب ضــد االردن يف قضيـة افالس بنك
البرتاء.
وكان اجلليب قـد تقدم بدعوى يف واشنطن
ضـد االردن الــذي يتـهمه بــاالختالس يف
قضية بنك البرتاء.

بريطانيا ستنفذ مخسة مشاريع يف العراق
بكلفة ( )90مليون دوالر

تعهـدت بــدفعهــا حتـى اذار .2006وقــالت
العمليـات التخـريبيـة اليت استهـدفت بغداد (اف ب)
الـوزارة واملـنشـآت النفـطيـة يف بغـداد اعلنـت بريـطانـيا امـس األول الثالثـاء انها وزيـرة التنميـة الدوليـة هيالري بن خالل
واحملـافظـــات.وأكـد الـوزيـر استعـداد سـتنفـق ( 90مليـون دوالر) علـى مـشـاريع مـؤمتـر صحـايف عقـدته يف بغـداد حبضـور
الوزارة بـتعيني أحـد أبنـاء الشهـيد أو ثنــائيـة يف العــراق من اصل مـســــــاعـدة وزير الـتخطيـط مهدي احلـافظ ان مخـسة
بقيمـة  544مليــون جنيه اسـرتليين كـانت مـشــاريع جــديــدة سـيتـم تنـفيــذهــا يف
إخوته يف أحد القطاعات النفطية.
الـعراق.وسـوف خيصـص مبلغ  20.5ملـيون
لرية اسـرتليـنيـة تقــريبـا لـبنـاء مكــاتب
للحـكومـة احملليـة يف جنـوب العـراق حيث
ينتشر حـواىل مثانية االف جندي بريطاني
وختـصيـص  16.5مليــون اسرتلـيين إلجيـاد
وظـــــــائـف واعـــــــادة اخلـــــــدمـــــــات
االساسية.واوضحت الوزيـرة الربيطانية ان
الناصرية /حسني كرمي العامل
مبلغ ثالثـة ماليـني اسرتليـين سيخـصص
اجلنسـيات
املتعـددة
للقـوات
السـماح
قـار
ذي
أعلن مـصدر يف جملـس حمافـظة
لـدعم جهـود احلكـومة املـركزيـة يف جمال
العنف
أعمـال
انـدالع
قبل
بتنفـيذهـا
باشـرت
مبتـابعة مـشاريع اإلعـمار الـيت
االصالحـات االقـتصـاديـة خصـوصـا فيمـا
األخرية.
يتعلق بالدين العام ولكنها حتاشت الرد على
وذكـر املصدر أنه مت االتفاق بـني القوات اإليطالـية من جهة وجملـس احملافظة
سـؤال حـول امكـانيـة الغـاء قسـم او جممل
الـديون العراقـية جتاه بـريطانيـا.واضافت
ومكتب الشهيد الصدر من جهة على توفري احلماية للكوادر اهلندسية والفنيــة
ان عشرة ماليني اسرتليين ستنفق خصوصا
على االعداد لالنتخابات العامة املقررة مبدئيا
والسماح بالعبور إىل صوب اجلزيرة إلجناز تلك املشاريع.
قـبـل نهــــايــــة كــــانــــون الـثــــانـي
ويذكر أن القوات اإليطالية هددت بوقف العمل بتلك املشاريع وحرمان املدينة
من أموال الدول املاحنة ملدة ثالث سنوات ما مل يتم السماح هلا مبتابعة املشاريع .2005وتـرفع هـذه املسـاعـدات اجلـديـدة اىل 380
مليـون لرية اسـرتلينـية مـساهـمة لـندن يف
اليت هي قيد اإلجناز.
مشاريع بالعراق ما بعد صدام .

القوات اإليطالية تبدأ مبتابعة
مشاريعها يف ذي قار

