قوة حلماية لألمم املتحدة
بالعراق

15
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واشنطن (اف ب)
اعلن وزيـر اخلارجـية البـاكسـتاني
خـــورشيــد كــاســوري امـس األول
اجلمعة ان بـاكستان قد ترسل قوات
للمشـاركة يف عملية استقرار العراق
اذا طـلبت االمـم املتحـدة او الـشعب
العراقي منها.
واوضح كـاسـوري الـذي يـشـارك يف
مؤمتـر يف واشنطن ان بـاكسـتان مل
تتلق بعد طلبـا رمسيا الرسال قوات
اىل العراق يف اطـار قوة محاية تابعة
لالمم املـتحدة خالفا ملـا تلقته سبع
دول اخرى.

فخري كرمي
العدد ( ) 118السنة االولى االحد ( )23آيار

2004

( ) 3ربيع ثاني
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صفحة

دينارا

يف ختام
بطولة
السلة...
اجليش
يقهر صاحب
اللقب

القوات األمريكية وعناصر الصدر
ينسحبون من وسط كربالء بانتظار اتفاق ينهي االزمة

هجوم انتحاري
استهدف منزل وكيل
وزارة الداخلية

كــربالء (الـنجف) (اف ب) انـــسحـب
اجلنود االمريكيون وعناصر مقتدى
الـصــدر امـس الــسبـت من وسـط
مدينة كربالء املقدسة بعد اكثر من
شهر من املعارك.
وقـال علي اخلزعلي ،املـسؤول الكبري
يف مكتـب مقتـدى الصـدر لـوكـالـة
فـرانـس بـرس ،قـررنـا سـحب كل
الـوجود العسكري مـن وسط املدينة
يف انتظـار اجنـاز اتفـاق مع الطـرف
االخـر (االمـريكي) مـن املفرتض ان
يتم يف وقت الحق.
من جهة أخرى اصيب ستة مدنيني
عراقيني امـس السبت يف اشتـباكات
بني عناصر مقتدى الصدر والقوات
األمـــريكـيــة يف مــديـنــة الـنجف
االشرف.
كما افاد مصدر يف مستشفى.
واستمـرت االشتباكـات اليت اندلعت
بعد ظهر امس علـى مشارف مدافن
املدينة
حـوالـي نصـف السـاعـة كمـا اوضح
حسن الطفيلي املسؤول يف مستشفى
احلكـيـم يف الــنجف مــــوضحـــ ًا ان
اجلرحى ليسوا من املسلحني.
ويف نـبــــا الحـق اعلـن اجلـنــــرال
االمريكي مـارك كيمت امس السبت
ان قــوات التحــالف مل تنـسحـب من
مدينة كـربالء نافيا بـذلك حصول
اتفاق بهـذا الصدد كما سبق ان اعلن
مسؤل يف ميلشيات مقتدى الصدر .

اإلبراهيمي يعلن تشكيلة احلكومة االنتقالية خالل أسبوعني العمل تدفع %50
أرميتاج :حكومة بسيادة كاملة وليست من رواتب العاملني
مطلقة الصالحيات
يف القطاع اخلاص

واشنطن (املدى) (اف ب)
اعلـن مسـاعـد وزيـر اخلـارجيـة االمـريكي
ريـتشـارد ارميتـاج ان احلكـومـة العـراقيـة
االنتقــاليـة الـيت ستـشكل يف  30حـزيـران
املقبل سـتكون ذات سيـادة ولكنهـا لن تكون
على ما يبدو (مطلقة الصالحيات).
وشدد علـى كون هـذه احلكومـة اليت يعمل
حــاليــا مــوفــد االمم املـتحــدة االخـضــر
االبراهيـمي على تـشكيلهـا (تتمتع بـسيادة

كاملة).
واضاف خالل مقابلة مع شبكة (سي ان ان)
الـتلفـزيــونيـة (سـتتخـذ قـرارت حـول
العـمليــة والطـريقـة الـيت ستجــري فيهـا
عمليات الشؤون اليومية).
واوضح ارمـيتــاج مع ذلك انهــا (لن تكـون
حكومة مـنتخبة وانطالقـا من هذا الواقع
فان اعضاءها لن يتخذوا بدون شك قرارات
تلـزم احلكـومـات املـستقـبليـة علـى املـدى
الطويل).
وقال ايـضا (انطالقا من انـه ستكون هناك
حـدود لـسلـطتهـا فـستكـون صالحيـاتهـا
حمددة ولن تكون مطلقة الصالحيات).
من جـهته قـال بـاول أن اإلبــراهيـمي قـد
يكشف عن الئحة الشخصيات اليت ستتكون
منهـا احلكـومة العـراقيـة االنتقـاليـة بعد
أسبــوع أو أسبــوعني وبــدون أن ننـاقـش
اإلبراهيمي وبـصراحة هنـاك تطابق كبري
يف وجهـات الـنظـر حـول مـؤهالت هـؤالء
األشخـاص الـذيـن سيـدرجــون يف الئحـة
ستعرض على األمم املـتحدة حبث ًا عن دعم
دولي.

اسيا سيل تنفي االتهامات واملدى توضح احلقائق
السـيد رئيـس حتريـر جريـدة املدى
احملرتم
حتية:
نـــشــــرت صحــيفــــــة املــــــدى يف
عـــــــــــددهـــا ( )113الــصـــادر يــــــوم
االحــــــــد  2004/5/16مـوضوعـ ًا بعنوان
“التحقـيق مع آوجي للتالعب يف عطاءات
اخللـوي العــراقي” علـى الـصفحـة االوىل
والـصفحة  11مـن الصحيفـة .وملا كـان ما

(ملتقى بغداد)
يقام يف انقرة
بغداد/سعدي السبع
علمـت (املدى) ان غرفـة التجارة العـراقية
األمــريكيـة قـررت إقـامــة ملتقـى بغـداد
الدولـي بدورته املـؤجلة أكـثر مـن مرة يف
العــاصمـة الـرتكيـة انقـرة مـطلع الـشهـر
املقبل.
وذكر مـصدر يف الغرفة ان هذا القرار اختذ
بـسبب تـردي األوضـاع األمنيـة وظـاهـرة
خـطف االجــانب مـشريًا إىل ان الـكثـري من
الشركات املـشاركة يف املعرض ابدت ختوفها
وصعوبة اقامته يف بغداد.
يشـار إىل ان مسـؤولني يف إقليـم كردسـتان
خمتـصني طــالبـوا بـاقـامــة املعـرض يف
كـردستان ملا يتـمتع به االقليم من ظروف
امنية سليمة وتوفري كل سبله ومستلزمات
اقامته واصفني نقل املعرض من بغداد إىل
انقـره بـانه اجــراء غري صـحيح واهـانـة
بالغة.

نشر حيوي الكثري من االتهامات اخلطرية
والبـاطلة وبـاالخص فيـما خيـص عقد
شركـتنا “شـركة اسيـاسيل لالتـصاالت”
واليت رسـا عليها عـطاء تغـطية خـدمة
النقـال (املوبـايل) للمنـطقة اجلغـرافية
الشمـاليـة عليه فـاننـا نوضح احلـقائق
اخلـاصة بـاملوضـوع بالقـدر الذي يتعلق
بنا آملني نشره وبنفس املكان الذي نشر
ال حبرية الرأي.
به اخلرب عم ً

بغداد /سعدي السبعد:
دعـــت وزارة العـــمل والــــشـــــؤون
االجـتماعية املعامل وشركات القطاع
اخلـاص إىل تقـديم احتـياجـاتهـا من
املالكات املهنية والفنية.
وذكــر مصـدر يف الـوزارة ان مـركـز
التـشغـيل التـابع هلـا سيقـوم بـدعم
رواتب الـذين سيتم تـعيينهم يف تلك
املعامل والشركات وبنسبة %50
وذلك بهـدف رفع انتـاجيـة القطـاع
ال عن تـوسيع
اخلـاص وحتسيـنه فض ً
فرص عمل للعاطلني ومبختلف
االختصاصات.

قذيفة تسقط
على احد املنازل
بالصاحلية
بغداد (اف ب)
سقطـت قذيفـة يف قلب بغـداد بعد
ظهر اليوم الـسبت من دون ان توقع
ضحايا.
واكد شرطي يف املكان لفرانس برس
ان قـذيفة سقـطت على شـرفة احد
املنازل يف حي الـصاحلية مما ادى اىل
تضرر ثالث سيارات.
ومسعت انفجـارات عدة عـصر امس
يف العاصمة العراقية دون تفاصيل .

القمة العربية بدأت يف تونس وسط توافق بشأن اإلصالحات

دعوة إلنقاذ اجلامعة العربية من إالنهيار
تونس (اف ب)
افتتح الرئيس التونسي زين العابدين
بن عـلي اليـوم السـبت اعمـال القمـة
العربية يف تونس مبشاركة اثين عشر
رئيس دولة ورئيـس احلكم االنتقالي
الصـومــالي فـضال عن تـسعـة وفـود
عربية اخرى.
ويتــوقع ان تعـتمــد القمـة قـرارات
(مـعتــدلــة) حــول العقــوبــات اليت
فرضتهـا الواليـات املتحدة االمـريكية
علـى سـوريـا وقـرارا مـنفصال يـدين
العملـية االسـرائلـية الـداميـة يف رفح
جنوب قطاع غزة.
ومثة توافق بني الدول الـعربية بشأن
وثيقـة االصالحـات يف العـامل العـربي
مع وجــــود اقـرتاح ســــوري بعــــدم
استخدام كلمة (اصالحات) باعتبارها

تظاهره يف لندن احتجاجا على االحتالل والتعذيب يف العراق
لـندن (اف ب) تظـاهر مـا بني  1000اىل  1200شخص يتعرضون للتعذيب.
حــسب الـشـرطـة ،امـس الـسـبت يف وسـط لنـدن ونظمـت املسـرية تلبيـة لنـداء من حـركة (اوقـفوا
احتـجاجا علـى احتالل الواليـات املتحدة وحلـفائها حــرب التحــالف) الـيت اشتهــرت بعـد ان نـظـمت
العراق وللتنديد بانتهاكات حقوق االنسان هناك .تظاهرة شارك فيها اكثر من مليون شخص يف شباط
وسـار على رأس الـتظاهـرة متظـاهرون ارتـدوا زيا 2003قبل شهر من اجتياح العراق.
عـسكريا وقاموا بعمليـات تعذيب وهمية استهدفت وشـارك رئيس بلـدية لـندن كني لـيفينغـستون يف
التظـاهرة اىل جـانب احـد قدمـاء ناشـطي اليـسار
اشخاصا مقنعني.
ورفـع املتـظــاهــرون صــورا ملعـتقـلني عــراقـيني الربيطاني توني بني.

التحقيق يف وفاة  37معتقالً بالسجون األمريكية
يف العراق وأفغانستان
واشنطن (اف ب)
اعلن مسـؤولون يف البنتـاغون ان سالح الرب االمريكـي فتح حتقيقات
حول وفـاة  37معتقال يف سجون امريكيـة يف العراق وافغانـستان منذ
اب .2002
وكـان مسؤولـون كبار يف اجلـيش حتدثـوا مؤخـرا عن  25حالـة وفاة
فقط.
وقال هؤالء املسؤولون الـذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم ان بني
احلـاالت الـتسـع اليت يتـواصل فيهـا التحقـيق هنـاك مثـاني حـاالت
اعتربت مبثـابة عمـليات قـتل حمتملـة نتيـجة اعمـال عنف قبل او
خـالل عمليـات االستجـواب .امــا الشخـص التـاسع فقـد يكـون تـويف
السباب طبيعية.
وقال مسـؤول عسكري كبـري (اشدد على انـه عندما يـتحدث طبيب
شرعي عن عملية قتل فانها عبارة حيادية ال تعين وال تلمح اىل نية
جرمية).
وقد فتح  33حتقيقـا منذ اب  2002بعضهـا يتعلق بعدد مـن الوفيات
ما يرفع حاالت الوفاة اثناء االعتقال اىل .37
وسجلـت  32مـن هــذه الــوفـيــات يف العــراق و 5يف افغــانـسـتــان.

مصطلحا غـريبا.ويشارك يف القمة اىل
جـانب الـرئيـس التـونـسي الـرؤسـاء
املصري حسـين مبارك والسوري بشار
االســد واجلــزائــرى عبــد العــزيــز
بــوتفـليقــة واللـبنـانـي اميل حلـود
واملــوريتــاني معـاويـة ولــد الطـايع
واجلـيبــوتي امسـاعـيل عمـر غـيلله
والعـاهل االردني امللـك عبداهلل الـثاني
والعـاهل املغربـي حممد الـسادس امري
قطـر الشيخ محد بن خـليفة ال ثاني
والـزعيم اللييب العقيـد معمر القدايف
والعـقيد غـزالي عثـمان رئيـس احتاد
جـــزر القـمــر ورئـيــس احلكــومــة
االنتقـالية يف الـصومـال عبد الـقاسم
صالد حسن.
واختــارت نـصف الــدول العـــربيــة
االخرى تقريبا املشاركة يف القمة على

مــسـتـــوى رؤســـاء الـــوزراء او وزراء
اخلـارجيـة.وتستـمر القـمة  24سـاعة
وختتتم ظهر االحد.
ودعا االمـني العام لـلجامعـة العربـية
عمرو موسـى القادة العرب اجملتمعني
يف اطار مؤمتر القمة العربي يف تونس
اليوم السبت اىل محايـة جامعة الدول
العربية من االنهيار.
وقال موسـى يف كلمته االفتتـاحية ان
هناك (اصواتا منادية اىل التخلص من
اجلامعـة او تفكيكها كانها السبب يف ما
اصاب االمة وهو غري صحيح).
واضـاف مـوسـى ان جــامعـة الـدول
العربيـة (تعيش االن حلظـات حرجة
وسط حتديـات جسام ( )..ال تـدعوها
تهوي او تنهار ( )..ان االمة كلها تنظر
اليكم وتنتظر كلمتكم).

بغداد (اف ب)
اعلن ضـابط امـريكي ان مخسـة اشخاص
قتلوا يف اهلجـوم االنتحاري الذي استهدف
منزل وكيل وزارة الداخلية يف بغداد.
وقد وقـع اهلجوم االنـتحاري الـذي اسفر
ايضا عن سقوط  13جرحيا حبسب مصدر
طيب ،يف حـي البلـديــات جبنـوب شـرق
بغـداد امــام منـزل اللــواء عبــد اجلبـار
يوسف وكيل وزارة الداخلية.
وقـال الكـابـنت االمريكي بـراين اومـالي
املـوجــود يف املكــان وقع اطالق نــار من
اسلحـة خـفيفــة تبـعه انفجــار سيـارة
مفخخة.
واضـاف (ان اربعــة عنـاصــر من قـوات
محـاية املـواقع قتلـوا يف االنفجار اضـافة
اىل سيدة).
من جـهته قـال وزيـر الــداخليــة مسري
الـصـميــدعـي (ان هجــومــا انـتحــاريــا
استهـدف احـد اعــواني امــام منـزله يف
بغـداد) موضـحا ان وكيل الـوزارة وافراد
عائلته اصيبوا جبروح.
واكـد الكابنت اومـالي ان يوسف يف (وضع
مستقر).
وقـــال مــســـؤول قــسـم الـطـــوارىء يف
مستشفى الـكندي كريم عبداهلل ان اللواء
يـوسف وضــابطـا يف الـشـرطـة نقال اىل
مستشفـى ابن سينا يف املنـطقة اخلضراء
اليت تضم مقر االئتالف.
واوضح ان احد عشر شخصا بينهم ثالث
نسـاء تلقـوا العالج يف قـسمه واضـاف ان
ثالثة من اجلرحى الـ 11يف حالة خطرة.
وقـال وزيـر الــداخليـة الــذي وصل اىل
املكان (انها جرمية مريعة ومأساة).
ووصف مساعده بانه (دقيق ونشيط) يف
عملـه ومهمته (حماربة اجلرمية) واعترب
ان اهلجـــوم يـــرمـــز اىل (حـــرب بـني
اجملرمني مـن جهة والقانون والنظام من
جهة اخرى).
وكانت بقعـة من الدمـاء ال تزال ظـاهرة
للعيان امام املـنزل الذي حلقت به اضرار
كبرية بفعل االنفجـار .كذلك دمر اجلدار
االمين وقـذفت قـوة االنفـجار سـيارة اىل
حديقة املنزل.
وتناثر حطام الـزجاج وهياكل السيارات
علـى قارعة الـطريق بالقـرب من قاعدة
عــــــســكــــــــريــــــــة امـــريكـــيــــــــة.

وصـرح تــوني بني لـشبكـة سكـاي نيـوز (نطـالب
بـسحب القـوات) من العـراق مضيفـا (وعالوة على
ذلك ال نـريد ان تبقى بـريطانيـا مقيدة بالـسياسة
االمريكية).
وتـابع يقول (اننـا عندمـا نقول ذلك حنظـى بدعم
االغلـبيـة الـسـاحقــة من الــشعب يف بــريطــانيـا
املــــــتــحــــــــــــــــدة
ـ
والــــــــــــــــواليــــــــــــــــات
ـ
ـ
ايضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا).

إعــــــــــــــــــالن

من يتعمـد ختريب الكهـرباء ال يريـد للعراق االستقـرار ..وال يروق له أن يسـود األمن واألمان أرض
الـرافدين ..ومن خيرب الكـهرباء أو يتجاوز علـيها ،يضر اجملتمع ،ويـشيع فيه التخلف واخلراب ،قبل
أن يضر املنظومة الكهربائية ،وهو حتم ًا سينتهك شرائع األرض والسماء.
من هـنا فـإن وزارة الكهـرباء ،عقـدت العزم عـلى وضع حـد للتجـاوزات على الـشبكـة الكهـربائـية،
ومحـايتها من العبث والسرقـة والتخريب ،ألنها من غري ذلك ،ال ميكنهـا أن حتقق استقرارًا يف الطاقة
الكهربائيـة ،العدالة يف توزيعهـا ،وستبدأ الوزارة ،وبـالتنسيق مع اجلهات ذات العالقـة ،محلة مكثفة
لرفع التجاوزات عـن الشبكة الـكهربائيـة ،اعتبارًا مـن يوم  ،2004/5/22تتضمـن إجراءات رادعة من
بينها:
 -1قطع التيار الكهربائي عن املتجاوزين.
 -2مصادرة القابلوات واألسالك املستعملة يف التجاوز.
 -3إحالة املتجاوزين إىل احملاكم
 -4ال يعاد التيار الكهربائي إىل األماكن املتجاوزة إال بعد دفع غرامة مالية.
وبهذه املناسبة تهيب وزارة الكهرباء ،باملـواطنني الكرام ،التعاون معها من خالل االلتزام بالتعليمات
والضـوابط اخلاصـة باستعـمال الطـاقة الكهـربائيـة ،وجتنب التجـاوز على الـشبكة ،واحلـرص على
االستعمال العقالني األمثل للكهرباء ،فاملواطن هو ذراع الوزارة يف إجناح هذه احلملة ،وهو عينها على
مكونات املنظومة الكهربائية ومرافقها ،ألنها من أجله وجدت ،ومن أجله ستعمر وتتطور.
تعاونوا معنا مـن أجل كهرباء مستقرة ،وتوزيع عادل ،لينـعم اجلميع بنعمة الكهرباء ...وتذكروا إن
الكهرباء هي عنوان احلضارة ،ومفتاح التطور والنهوض لبناء العراق اجلديد.
مع حتيات وزارة الكهرباء

