مؤمتـر السيادة والـدميقراطية يـبدأ اعماله
غــــــــــــدا اجلــــمـعــــــــــــة

سوريا تطلق
سراح  25كرديا

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي

حبـضـــور اكثــر مـن الف شخــصيــة
سياسيـة واجتماعـية وثقافـية وقادة
املـنظمـات املهنيـة تبـدأ غـدا اجلمعـة
اعمال مؤمتـر السيادة والـدميقراطية
يف بغــداد لبـحث االوضــاع الــراهنــة
وسبل معـاجلـة االزمـة املتفـاقمـة يف
الـبالد والـتــداول يف مــسـتلــزمــات
استحـقاق الـسيـادة ونقـل السلـطة اىل
العـراقيني وحتـديد الـصيغ امللمـوسة
للـرتكيـب القيـادي الــذي يتـوىل ادارة
البالد يف املرحلة االستثنائية.
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ليفربول يتخلى عن هوييه

االبراهيمي يفضل مصادقة االمم املتحدة على احلكومة االنتقالية
الياور رئيسا للعراق ومنصب رئيس الوزراء قيد التداول

الـوكاالت /حمـرر الشـؤون السـياسـية
للمـدى  -اكـدت صـحيفــة (واشنـطن
بـــوسـت) امـــس االربعــــاء نقال عـن
مـســؤولني عــراقيـني وامريكـيني ان
العامل النـووي حسني شهرستاني الذي
سجـن يف ظل نظـام صـدام حـسني هـو
املرشـح الرئيـس الذي اختـارته االمم
املتحــدة ليـصـبح رئيـس احلكـومـة
العراقية املوقتة.
وقال مسؤولون عراقيون للصحيفة ان
شهرستـاني ( 62عاما) كـرس السنوات
اليت عاشها يف املنفى ملشاريع مساعدات
انسانية وليس له اي انتماء سياسي ما
قد يـسمح له بـان يكـون همـزة وصل
بني خمتلف االطـياف العـراقيـة ولكن
هـذا الـرتشيح مل تـؤكـده ايـة مصـادر
ميكـن االعتمـاد علـى تصـرحيـاتهـا يف
الشؤون العراقية .
ويف نيــويــورك الـتقــى االمـني العــام
لـالمم املـتحــدة كــويف انــان الـثالثــاء
جملــس االمن الــدولي الطالع الـدول
االعضـاء فـيه علــى مهمــة مبعـوثه
اخلاص اىل العـراق االخضر االبـراهيي
املكـلف بتـشكـيل حكـومـة عــراقيـة
مــوقـتــة قـبل آخــر ايــار.وصــرح
دبلـومــاسيـون ان انـان اكــد العضـاء
اجمللـس انه يـأمل يف ان تـتمكـن االمم
املتحدة مـن احرتام هذا املـوعد املعلن،
مشريين اىل ان لالبـراهيمي دورا كبريا
يف صياغـة القرار.وكـان فريـد اكهارد
املـتحــدث بــاسـم انــان صــرح قـبل
االجـتمــاع ان (ال احــد يــستـطـيع ان
يـتـكهـن) بـــامكــانـيــة احـرتام هــذا
االستحقـاق .واضـاف ان (االبـراهـيمي
يفـعل ما بـوسعه لـيحاول الـتوصل اىل
تــوافـق بني مــواقف خمـتلف القــادة
العـراقيني ( )...لكـن املساومـات تزداد
صعـــوبــــة بقـــدر مــــا نقـرتب مـن
اهلـدف).وقبل االجتـماع ،قـال انان يف
تصرحيات لصحافيني (اعلنا ان هدفنا
هو نهـاية ايـار .بالتـأكيد مـا زال هذا
املـوعـد قــائمــا وآمل ان نتـمكـن من
حتقيق هذا اهلدف).
ورفـض انــان ان يكــشف الـتفــاصـيل
الـتقنيـة للقـرار االمريكـي الربيطـاني
حـول العـراق مـوضحـا انه يتـوقع ان
يـــدخل علــيه جملــس االمـن بعـض

الــتغـيـريات يف االيــــام واالســــابــيع
املقبـلة.واكـد منـدوب باكـستـان منري
اكرم الـذي يتوىل رئـاسة اجمللس خالل
ايار (هناك بـالتأكيد بعض املقاطع (يف
القــرار) حتتـاج اىل اضـافـة تفــاصيل
حسب املعلـومات اليت حنصل عليها من
االبراهيمي ( )...خصوصا يف ما يتعلق
بـــاحلكــومــة املــوقـتـــة والعـملـيــة
الـسيـاسيــة).من جهـته ،رأى منـدوب
تــشيلـي هريالـدو مـونــوز ان (املهمـة
اهلائلـة) اليت يقـوم بها االبـراهيمي يف
العـراق تستغـرق وقتا طـويال .واضاف
(ما نـريد ان نعـرفه اآلن هو مـضمون
السلطة املـوقتة اليت ستتـــوىل السلطة
يف  30حـزيـران وهـذا امــر ال يعــرفه
سـوى االبــراهيـمي).وقـالـت مصـادر
مطلعـة ان من املـرجح اختيـار غازي
اليـاور رئـيسـ ًا جمللس الـرئـاسـة وروز
شاويـس و اجلعفري نـائبني للـرئيس
كمـا رجـحت نفــس املصـادر اخـتيـار
بـرهم صـاحل نـائبـ ًا لـرئيـس الـوزراء
وكذلك عادل عبـد املهدي اما منصب
رئيـس الـوزراء فـيبـدو ان املـداوالت

بشأنه مازالت مـستمرة خلف كواليس
مغلقـة وال صحة ملـا تتـداوله الصحف
وتكهنـات بعض السـياسيـني من امساء
تبدو انها اختفت من قوائم املرشحني
هلـذا املنصـب ويقول احملـرر السيـاسي
(للمدى) ان مرحلة التسقيط قد بدأت
وان االمسـاء الـيت رشحتهـا التـكهنـات
السياسية اخـتفت ومل تعد يف الواجهة
او يف قوائم املرشحني ويف بغداد حتدث
االخضر االبراهيمي عن (رأي مطروح
للتـداول) يقضي بـان يصـادق جملس
االمن الـدولي على احلكـومة العـراقية
املقـبلـة بــدال من احلــاكم املــدني يف
العراق بول برمير.وقال االبراهيمي يف
تـصرحيـات للتلفـزيون العـراقي لـيلة
الثالثــاء ان (هنـاك رأيــا مطـروحـا
لـلتـــداول حيـث انه بعــد ان حيـصل
اتفـاق ليس هنـاك داع ألن يتم تعيني
هذه احلـكومـة من قبـل برميـر وامنا
عـرب نقل مــا يـتفق عـليـه اىل االمني
العـام لالمم املتحـدة) كويف انـان الذي
(يـــنـقـلـه بـــــــــدوره اىل جمـلــــــس
االمن).واضاف االبـراهيمي الـذي كان

يتحـدث يف برنامج (انت واملسؤول) ان
(جملس االمـن بدوره يصادق على هذا
ويكـون قرارا دوليـا بدال مـن ان يكون
قـــرارا مـن سلـطـــة االئـتـالف).لكـن
االبراهيمي اوضح ان (هذه هي واحدة
من االخـراجـات املـمكنـة املطـروحـة
للتـداول) حاليا.وحـول شكل احلكومة
العـراقيـة املقبلـة والـشخـصيـات اليت
ستتوىل املناصب الرئيسة اليت يعتربها
العراقيون سيادية ،قال االبراهيمي ان
(هناك شبه اتفاق على ان يكون رئيس
الوزراء من الشـيعة ( )...وهناك اتفاق
على ان يكـون شخصا له خربة ويتمتع
بـالقـدر الكــايف من التـأييـد مـن قبل
القوى السيـاسية).واوضح ان (التداول
حول هـذا املوضـوع ليس بني الـشيعة
وحـدهـم النه لن يكـون رئـيس وزراء
الشيعـة بل رئيس وزراء البلد) ،مؤكدا
ان االمـر نفسـه ينسحـب على مـنصب
الـرئيـس .وقال (احلـديث لن يقتـصر
بني العـرب السـنة واالكـرادلوحـدهم
الن الـرئيـس سيكــون للبلـد).وحـول
مطـالبة االكراد برئـاسة اجلمهورية او

رئـاسـة الـوزراء ،قـال االبـراهيـمي ان
(االكراد يقولون انهم يـريدون شراكة
حقيقـية وهـذا من حقهم وال اعـتقد
ان هنالك احدا خيتلف معهم حول هذا
املوضوع .لكن كـيف يكون ذلك فهذا ال
يزال حمل نقاش).ورفـض االبراهيمي
اخلــوض يف مسـألـة االمسـاء املـرشحـة
لتولي هذه املناصب.
وقال ان احلكومة ستضم بني ( 25و27
شـخصــا ( )...من رجـال ونـسـاء ()...
وجيب ان تـشكل يف اقـرب وقـت ممكن
الن عليها ان تناقش مع اعضاء جملس
االمن مـا هـو مـقبـول ومـا هــو غري
مقبـول يف مـشـروع القـرار اجلـديـد)
املقدم اىل جملس االمن.
واعلن الــسيـد غــازي اليــاور رئيـس
جملـس احلكـم االنتقـالـي ان االسبـوع
القـادم سيـشهـد حـدثـ ًا مهمـ ًا يتـمثل
بـتشـكيل احلكـومـة املـؤقتـة وتـسليم
الـسلطة طواعيـة هلا من جملس احلكم
وهي جتــربــة فــريـــــــدة يف الــوطن
العربي ..
وقـال خالل املـؤمتــر الصـحفي الـذي
حضره الـسيدان محيـد جميد مـوسى
عضـو اجمللـس وسـامـي اليــاور عضـو
اجمللس املـناوب ان العـراق مقبـل على
تـشكيل حـكومـة مؤقـتة ذات سـيادة
كـاملــة ستكـون اوىل مهـامهـا الـنظـر
بإستـتباب الوضع االمين يف العراق من
خالل العمل على انشاء اجهزة عراقية
مــؤهلــة ملــسك امللـف االمين اضــافــة
لعـملها علـى االعداد لـسري االنتخـابات
اليت مـن املؤمل اجـراؤها انـشاء اهلل يف
كانون الثاني .2005
واضـاف ان االحـزاب الـسيـاسيـة اليت
متلك ميلـيشيات مـسلحة متفـقة على
حل هـذه امليليـشيات تـدرجيي ًا لـيسود
الـنظـام والقـانـون يف العـراق اجلـديـد
خالل فرتة احلـكومـة االنتقـاليـة اليت
سـيتـم االعالن عـنهــا خـالل اسبــوع
والـيت ستكون حكومة عراقية وطنية
حبتــة وسـيجــري تـسـميــة الــوزراء
واعضاء احلكومة اجلديدة من عناصر
مشهود هلـا بالكفاءة والـنزاهة واخلربة
للـــوزارات الـيت تـتــطلــب كفـــاءات
متخـصصــة وسرياعـى يف تـشكـيلهـا
مصلحة العراق.

مسعود البارزاني يف حوار مع(املدى):

اولوية الشعب الكردي اقرار
حقوقه القوميةدستوريا
وليس املراكز واملناصب

اجرى احلوار  :احملرر السياسي
قال الـسيد مسـعود البارزانـي عضو جملس
احلكـم رئـيــس احلـــزب الـــدميقـــراطـي
الكــردستـانـي إن يف مقـدمــة املهــام اليت
تــواجـهنــا مجـيعــاً ،الـعمـل عرب خمـتلف
الـوســائل ال سـتنهـاض مجــاهري شعـبنـا
وجذبها إىل معرتك العمل السياسي وتعميق
ادراكها باملخاطر والتحديات اليت تواجهها.
وذكر السيـد البارزاني يف حـديث لـ(املدى)
إن التعالي علـى احلركة اجلمـاهريية وعدم

االصغاء أو إيالء اهتمـام ملعاناتـها ومالمسة
مـشاكلهـا والسعـي بالـتحرك الجيـاد حلول
منــاسبــة لعـب دورًا سلـبيـ ًا يف انـكمـاش
اجلماهري.
واضـاف إن مـن نتـائج هـذا حـدوث فـراغ
سـيـــاسـي وسعـي اوســـاط ختـــريـبـيـــة
وميليـشيـات طامـعة بـالقفـز إىل السلـطة
حتـت أي واجهــة أو اعـتبـــار إىل ملء ذلك
الفراغ.
نــــص احلــــــــوار /ص.3

اسرتاليـــا ستبقي سفارتها بالعـــــراق
مفتوحة برغم االنفجـــــار
كـانبريا (رويرتز)  -قـال نيل ميولـز رئيس
البعثـة الدبلـوماسـية االسرتاليـة يف العراق
امــس إن بالده ليـس لـديهــا نيـة لــسحب
دبلـوماسـييها مـن العاصمـة العراقيـة على
الرغـم من انفجار سيـارة ملغومـة بالقرب
من سفارتهـا يوم الثالثاء .وقـالت احلكومة
االسـرتاليــة وهي حـليف وثـيق للـواليـات
املتحدة وهلـا قوات يف العـراق انه مل يتضح
بعـد هل كـان التفجري مـوجهـا اىل السـفارة

لكـن هناك دومـا خطـر يصـاحب العمل يف
العـراق .وقال مـيولـز لالذاعـة االسرتالـية
(انه (االنفجار) كـان قريبا جدا لكنه يبعد
مسافـة عن املكتب وعليه فال يـوجد دليل
مباشر على اننا كنا اهلدف).
واضـاف قوله (توجد خمـاطر هنا .وهذا يف
بعـض النــواحي مكـان حمفـوف بـاخلطـر
وحنن نرد على حنو متبصر بالعواقب على
تلك املخاطر)

مقتل  12وجرح العشرات يف
مواجهات بالنجف وانفجار يف بلدروز وزير الكهرباء حيذر من ازمة ومستاء من موقف الكويت فضيحــــة أبي غريب اطاحت
مقتل خبيرين روسيني وجرح  5آخرين بهجوم مسلح

بغداد ـ النجف ـ املدى
قـال عضـو جملـس احلكـم االنتقـالي
حممــد حبــر العلــوم ان اثــارة الـفنت
واحلقـد والـبغضـاء يف هـذه الظـروف
احلـساسـة يسـاعد علـى اندفـاع قوى
الشـر والعدوان حنـو حتقيق اهـدافها
الـشـريـرة يف متـزيق وحـدة الـكلمـة
االسالميـة وتـشتيـت الصف الـوطين
ودعـا يف بيـان اصدره امـس اىل شجب
وادانـة كل مـا جيــري من اقـتتـال يف
الظـروف اآلنيــة يف النجف وكـربالء
ودعـا مجيع االطـراف اىل نـزع فـتيل
القتال
وجتريد املدن املقدسة من كل مظاهر
التـسلح واحلفاظ على حـرمة االنسان
وقداسة املدن.
من جهـة اخرى اعلـن مصدر طيب ان
تـسعـة عــراقيـني قتلـوا وجـرح 33

آخــرون يف معــارك دارت امــس بني
عنـاصــر مقتــدى الصــدر واجلنـود
االمريكيني يف مدينة النجف.
وقــال مـســؤول قــسم الـطــوارئ يف
مستـشفى احلكيـم يف النجف ان جثث
تسعة قتلـى نقلت اىل املستـشفى الذي
اسـتقــبل  33شخـصـــ ًا جـــرحـــوا يف
املـــواجهـــات الـيت جـــرت يف مقـربة
املدينة.
وقال شـهود عيان ان املعارك بدأت من
لـيل الثالثــاء واستمـرت حـى صبـاح
امس االربعاء.
واعلن ضـابـط يف الشـرطـة ان ثالثـة
عراقـيني قتـلوا وجـرح ( )18آخرون
بـينـهم اربعــة من رجـال الـشـرطـة
بيـنهم ضبـاط ،صبـاح امس االربـعاء
يف انـفجــــار سـيـــــارة مفـخخــــة يف
بلـــــــدروز.

بغداد ـ كريم جاسم السوداني
قـتل خبريان روسـيان وجـرح  5آخرون يف
حي الدورة امس بعـد تعرض السيارة اليت
تنقلهم اىل هجوم مسلح من قبل جمهولني.
وقــال وزيـــر الكهــربــاء الـــدكتــور ايـهم
السـامرائـي يف مؤمتـر صحفي بـأن اخلرباء
الروس الذين تعـرضوا للحادث املؤسف هم
من شـركة IESوعـددهم ( )7ويـرافقهم

عــراقيـان احــدهمــا قتل واآلخـر جـرح
يعملـون يف اعـادة تـأهـيل حمطـات الـدورة
واملسيب وجنـوبي بغداد ،مؤكدًا ان الوزارة
تعـمل جبهد القـناع اجلهـات الروسيـة على
بقـاء منتـسبيهـا الن خروجهـم من العراق
يعـين خلق ازمـــة حقـيقـيــة يف قـطــاع
الكهرباء الذي يعاني من مشاكل كثرية.
واعلن السـامرائي عن استيـائه من اجلانب

الكـوييت لعـدم تـنفيـذه العقــد املربم معه
بتـزويد العـراق بـ( 200ميكـاواط) مقابل
مثـن ووصفه بــأنه سبـب سيـاسـي وليـس
اقتصادي يقف وراء ذلك.
من جهـة اخرى اعلـنت الشـركة الـروسية
)(IESعن سحب موظفيها من العراق بعد
احلادث..
تـفـــــــــــاصــــيـل ص.4

وزارة االسكان واالعمار متدد انذارها للشركات

اعلـن وزير االعمـار واالسكان املـهندس
باقـر صوالغ جرب الـزبيدي عـن متديد
الفرتة املمـنوحـة لثالث عـشرة شـركة
عـربيـة واجنبيـة لتنفـيذ الـتزامـاتها
التعاقـدية مع الوزارة يف بـناء اجملمعات
السكنية.
وقال خالل حفل أداء اليمني القانونية

لعشرين مديرًا عـام ًا ميثلون تشكيالت
الوزارة وديوانهـا ان الوزارة ال تسعى اىل
مقـاضاة تلك الشركات لتفهمها لطبيعة
الـظــروف الـيت دفعـتهــا للـتخلـي عن
التـزاماتهـا ،مبيـن ًا ان بعـض الشـركات
االجنـبية أبـدت استعدادهـا للمبـاشرة
باعماهلـا ومواصلة التزامـاتها والتعاقد

علـــى بـنـــاء جمــمعــــات سكـنـيـــة
اخــــــــــــرى.
وكـانت الـوزارة قـد حـددت اخلـامـس
والعشرين من الشهر احلالي آخر موعد
لتنفـيذ االلـتزامـات التعـاقديـة لتلك
الشركات..
تـفـــــــــــاصــــيـل ص.4

بسانشيز واستبـــدل باجلنرال كيسي

رويـرتز ـ (اف ب) اعلن يف واشنطن عن اسم
اجلنـرال االمريكي اجلـديـد الــذي سيخلف
اجلنرال ريكـاردو سانشيز.وقـال مسؤولون
امريكـيون يف وزارة الـدفاع الـبنتـاغون ان
سـانشيـز سيـستبـدل بضـابط آخـر قبيل
تسلـيم السيـادة للعراقـيني يف الثالثني من
الشهر املقبل مـشريين اىل ان املرشح االقوى
خلالفة سـانشيز هو اجلـنرال جورج كيسي
الـذي يـشغـل اآلن منـصب نـائـب رئيـس

االركان املشرتكة للقوات املسلحة االمريكية
ونقلت عنهم شـبكة بي بـي سي قوهلم (إن
قرارا بـاستـبدال سـانشيـز مل يصـدر بعد
ولكـن كـيــسـي يعـتـرب ابــرز املـــرشحـني
خلالفـته) .ومجـيع الـــدالئل تــشـرياىل ان
استـبدال سـانشـيز يـاتي اثـر الكـشف عن
فـضيحــة ابي غــريب وبعـد افـادة بـعض
اجلنود عن وجوده يف السجـن عندما كانت
عمليات التعذيب متارس ضد املعتقلني.

وزير الدفاع االيطالي يزور جنوده بالناصرية
رويرتز-
افادت مصـادر عسكريـة ايطالـية ان وزير
الدفاع االيطـالي انتونيو مارتينو وصل اىل
مـدينـة النـاصـريــة امس لـزيـارة جنـود
الكـتيبة االيطـالية املكـونة من ثالثة آالف
جـنــــدي والــيت تعــمل ضـمـن قــــوات

إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن

من يتعمد ختريب الكهرباء ال يريد للعـراق االستقرار ..وال يروق له أن يسود األمن واألمان أرض الرافدين ..ومن خيرب الكهرباء أو
يـتجاوز عليها ،يضـر اجملتمع ،ويشيع فيه التخـلف واخلراب ،قبل أن يضر املنـظومة الكهربـائية ،وهو حتمـ ًا سينتهك شرائع األرض
والسماء.
من هنـا فإن وزارة الكهـرباء ،عقـدت العزم علـى وضع حد للـتجاوزات علـى الشبكـة الكهربـائية ،ومحـايتهـا من العـبث والسـرقة
والتخـريب ،ألنها من غري ذلك ،ال ميكنها أن حتقق استقـرارًا يف الطاقة الكهربائيـة ،والعدالة يف توزيعها ،وستـبدأ الوزارة ،وبالتنسيق
مع اجلهات ذات العالقة ،محلة مكثفة لـرفع التجاوزات عن الشبكة الكهربائية ،اعتبارًا من يوم  ،2004/5/22تتضمن إجراءات رادعة
من بينها:
 1قطع التيار الكهربائي عن املتجاوزين.
مصادرة القابلوات واألسالك املستعملة يف التجاوز.
 3إحالة املتجاوزين إىل احملاكم
ال يعاد التيار الكهربائي إىل األماكن املتجاوزة إال بعد دفع غرامة مالية.
وبهذه املناسـبة تهيب وزارة الكهرباء ،باملـواطنني الكرام ،التعاون معها مـن خالل االلتزام بالتعليمات والضـوابط اخلاصة باستعمال
الطاقة الـكهربائية ،وجتنب التجـاوز على الشبكة ،واحلرص علـى االستعمال العقالني األمثل للكهربـاء ،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 من أجل كهـرباء مستقرة ،وتوزيع عـادل ،لينعم اجلميع بنعمة الـكهرباء ...وتذكروا إن الكهـرباء هي عنوان احلضارة،
ومفتاح التطور والنهوض لبناء العراق اجلديد.
مع حتيات وزارة الكهرباء

التحالف.وقـالت تلك املصـادر ان من املقرر
ان يفتتح مارتيـنو وحدة للعالج مبساعدة
االتـصاالت التقـنية يف القـاعدة االيطـالية،
تـتيـح لألطبــاء واملمـرضــات يف املنــاطق
الـنائـية عالج املـرضى بـاستخـدام تقنـية
إرسال التوجيهات عرب اجهزة الكومبيوتر.

