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كانبريا )اف ب(
دعــا رئيـس الـوزراء االسـرتالي جـون
هاورد أمـس االربعاء رؤسـاء الشـركات
الكربى يف البالد اىل الـعمل على محـاية
منـشآتهـا ملواجهـة اعتـداء حمتمل.ويف
مــؤمتــر صحـفي مبـبنـــى الربملــان يف
كـانـبريا، قـال هـاورد امـام مـســؤولي
حـواىل اربعـني من كربيــات الشـركـات
االسـرتالـيــة مـن بـيـنهــا )تـيلــسـرتا(
لالتـصــاالت و)كــانـتـــاس( للـطـريان
ومصارف وجمموعات نفكية ان نفقات
اجراءات احلـمايـة من اعتـداء حمتمل

جيب ان تدرج يف خطط االستثمار.

بغداد/ املدى وكاالت
قـال اجلـيش االمـريكي انه شـن مسـاء
امـس االول غـارة جـويـة علـى مـوقع
لـشـبكــة )ابــو مـصـعب الــزرقــاوي(
املرتبط بتنظيم القاعدة يف الفلوجة.

واكـد اجلنــرال كيمـت مسـاعـد قـائـد
العملـيات يف التـحالف يف بيـان ان قوات
التحـالف شنت مسـاء امس االول للمرة
الثـانية غارة على مـوقع يضم عناصر
تـابعة للـزرقاوي اسـتنادًا اىل معلـومات
اسـتخـبــاريـــة وان اسلحــة دقـيقــة

استعملت يف هذه العملية.
وجــدد كيـمت عــزم الـتحــالف علــى
مالحقة شبكة الزرقاوي يف كل مكان.

من جهـة اخرى اعلنـت مصادر طـبية
ان ثالثة اشخاص قتلوا يف االقل وجرح
عـشــرة آخــرون يف هــذه الغــارة وان

احلصيلة ميكن ان تتصاعد.
وعلـى صلة بـاملوضـوع هدد االرهـابي
ابـو مـصعب الـزرقـاوي بقـتل رئيـس
الوزراء الـدكتور ايـاد عالوي يف شريط
بث علـى موقع )اسالمـي( على شـبكة
االنرتنيـت، وقد اعـرتف الزرقـاوي من
خالل الشريط بالعملية االرهابية اليت
استهـدفت الـشهيـد عـز الـدين سـليم
رئيــس جملـس احلـكم االنـتقـــالي يف
انـفجار سـيارة مفـخخة وبـذلك تـؤكد
الـوقائع واالدلـة ان االرهابي الـزرقاوي
ظالع يف العـديد من االعمـال االرهابية

اليت استهدفت قتل العراقيني.
من جهته  قال وزير الداخلية العراقي
فالح النقيـب ان حكومـته تأخـذ على
حممل اجلــد التهـديــدات اليت وجههـا
اليهـا االردني ابـو مـصعب الـزرقـاوي،
مؤكدا يف الـوقت نفسه ان الزرقاوي )ال

يستطيع ان يهز العراق(.
وقــال النقـيب ردا علـى سـؤال حـول
موقف احلـكومـة من الـتهديـدات اليت
وجهها الزرقاوي اىل رئيسها اياد عالوي
)جيب ان نـاخــذ كل التهـديـدات علـى
حممل اجلد ولـو انين شخصيا ال اعتقد
ان الزرقاوي يستطيع ان يهز العراق(.

واضاف )الـزرقاوي ومجـاعته قادرون
فقـط علـى احملـاولــة لكـننــا مع ذلك
اختـذنــا كل االحـتيـاطـات ملــواجهـة
االحـتماالت(.وتـابع قائال )انهـا ليست
حـربـًا علـى احلكـومـة بل حـرب علـى

العراق(.

الفلوجة حتت القصف من جديد 

االمـم املتحدة - سـيئول  )اف ب(- دانت
كـوريا اجلنـوبية امـس االربعاء عـملية
قطع رأس الـرهينـة الكـوري اجلنـوبي
على يـد خاطفـيه يف العراق ووصفـتها
بـانها غري انسـانية، اال انهـا اصرت على
انهـا لن تـذعن لالرهــاب وستمـضي يف
خـطتها بارسال االف اجلنود االضافيني
اىل البلـد الـذي مــزقته احلـرب.ونـدد
الرئيس الكوري اجلنوبي روه مو-هيون

 الزرقاوي يهدد رئيس احلكومة وكيمت يتعهد مبالحقته

سيئول تدين جرمية اعدام الرهينة 
وعنان عرب عن صدمته واملستشفى الكوري بالناصرية يعلن احلداد 

رومـا )اف ب( - اطلقت مجعية ايـطالية
حلقوق االنسان امس االربعاء محلة ضد
اقـرار عقوبـة االعدام جمـددا يف العراق
بعـد 30حزيران ، تاريخ انـتقال السلطة
من االئـتالف اىل العــراقـيني.   واعـلن
سريجيـو ديليـا االمني العـام جلـمعيـة
)نيسـونا تـوكي كـايينـو()نطلق الـيوم
محلـة ضـد العـودة اىل اعتمـاد عقـوبـة
االعدام يف العراق كمـا اعلن وزير العدل
مــالك دوهـان احلـسن يف الـســادس من
حـزيـران. وقــال ديليـو لـدى عـرضه
الـتقرير السنوي للجـمعية حول عقوبة
االعدام يف العـامل لعام 2004 )اننا نشاطر
موقف وزيـر اخلارجية الربيطاني جاك
سرتو الـذي عـارض اللجـوء اىل عقـوبـة
االعدام الننا ال نعتقد انها افضل اطاللة
للعـراق اجلديـد على العـامل(.   وذكرت
اجلـمعيـة انـه )مت احصـاء 113 عـمليـة
اعــدام يف االقل خالل االشهــر االوىل من
عام 2003( يف العـراق قبل سقوط صدام
حسني )معـظمها نفـذت بعد حمـاكمات

سريعة(.

تعليق املـعاينـات حدادا علـى الرهـينة
الكوري اجلنـوبي الذي قـطع حمتجزوه

رأسه.
ويف بيـان بـاللغـة العـربيـة، عرب قـائـد
الـوحـدة الكـوريـة اجلنـوبيـة )لـدعم
واعــادة اعمــار العــراق( عن )احلــزن
الـعمـيق( العـضـاء فــريقه بعـد قـتل
الكوري اجلـنوبي. واعـلن ان املستـشفى
سيتوقف عن استقبـال املرضى )بضعة

ايام باستثناء احلاالت العاجلة(.

انــان عن )ذهــوله( ملقـتل الــرهـينــة
الكوري اجلنوبي يف العراق.

وقـال املتحـدث بامسه ان )االمـني العام
يديـن باشد العبارات هذه اجلرمية اليت
ال ميكن ان تربرها اي قضية سياسية او
اي قـضية اخـرى(.واضاف املـتحدث ان
االمني العـام )جيـدد دعـوته اىل اطالق
مجيع الـرهــائن املـعتقـلني يف العـراق
فورا(.ويف الـناصـرية اعلـن املستـشفى
الكـوري اجلنوبي فيهـا االربعاء انه قرر

بقـتل الرهيـنة يف كلمـة مقتضـبة عرب
الـتلفزيـون يف الوقت الـذي بدأت بالده
اليت سـادهـا شعـور بــالصـدمــة فرتة
حـداد.وقــال روه )اننـا نــدين بـشـدة
االرهاب وسنحـاربه بقوة بـالتعاون مع
اجملـتمع الـدولي(.واضـاف ان )االرهـاب
جرمية غري انسانية(، مضيفا )ال ميكن
كـسب اي شيء من خالل االرهاب. جيب
ان ال نـدع االرهـاب حيقق اهـدافه(.ويف
االمم املتحـدة اعرب االمني العـام كويف

بغداد/ طالب املاس الياس 
خـصصـت وزارة البلـديـات واالشغـال
مبلغ )270( مـليار دينـار لتنفيـذ عدد
مـن املــشــــاريع اخلـــدمـيــــة يف اربع

حمافظات للنهوض بواقعها اخلدمي.
ذكـر ذلك مصـدر مسـؤول يف الوزارة لـ
)املدى( وقـال ان املبالغ خصصت ضمن
اخلطــة االستـثمـاريـة للـوزارة للعـام
احلـالـي وتتـوزع بــواقع )112( مـليـار
ديـنار حملـافظـة نينـوى و )78( ملـيار
حملــافظـة صالح الـديـن و )66( مليـار
حملافـظة ديـاىل و )14( مليـار حملافـظة

كركوك.
واشــار املـصــدر اىل ان املـشــاريـع اليت
ستنفذ يف مراكز احملـافظات واالقضية
والـنواحي التـابعة هلـا تتضمـن تبليط
واكسـاء الطـرق الرئيـسة والفـرعية .

ختصيص )270( مليار
دينار للنهوض بالواقع

اخلدمي 

بغداد / املدى
نفـى الناطق الرمسي لـرئيس الوزراء ما
يـروجه البعـض من إشـاعـات مغـرضـة
مفادهـا توقف الـدوائر احلكـوميـة عن
العـمل خالل األيــام القـادمـة حتــسبـًا
لـوقــوع أعمـال إرهــابيـة وختـريـبيـة
تتــزامن مع مـوعــد نقل الـسيـادة إىل

السلطة الوطنية.

الدوائر لن يتوقف عملها 
واحلكومة ستواجه حبزم أي إخالل باألمن العام
وأكـد الناطق الـرمسي أن احليـاة ستسري
بـشكلها الطبيعـي مع تصعيد اإلجراءات
األمـنيـة لـقطـع الطـريق علــى كل من
حياول العـبث بأمـن العراق والعـراقيني
وأمـانهم وأن احلكـومـة ستـواجه حبـزم
أيـة حماولة للعـبث باملمتلكـات العامة أو
اخلاصـة للمـواطنني أو اإلخالل بـاألمن

العام.

العـــواصم  )اف ب( - صـــرحت مـصــادر
طبيـة يف الشرطـة ان عراقيني هـما امرأة
وطفل قـتال وجـــرح ثالثــة آخــرون يف
انفجـار وقع صباح أمـس االربعاء يف وسط
بغــداد عنـد مـرور قــافلـة عـسكـريـة
امريكيـة.وقال العـقيد يف الـشرطـة صفي
الـدين مـهدي يف مـكان وقـوع االنفـجار يف
شــارع فلسـطني ان )شخـصني همـا أمـرأة
وطفل قتال وجـرح آخر يف انفجـار قنبلة
ادى اىل تدمـري سيارة اجرة كانت تقلهما(.
واضاف ان االنفجـار وقع عند مرور قافلة
من ثالث آليـات عسكـرية امريكـية.   من
جهـتها اكـدت الطـبيبـة مليـس صبـاح من
مستشفى الكندي ان )عراقيني قتال وجرح
ثالثـة اخـرون يف االنفجـار الـذي وقع يف
ســاحــة بـريوت يف شـــارع فلــسـطـني(.
واوضحـت ان )بــني القــتلـــى امـــرأة يف
العشريـنات من عمـرها تعمل مـوظفة يف
وزارة التجـارة وكـان زوجهـا يف طــريقه
اليصاهلا اىل مكان عملها وطفل يف العاشرة
مـن العمـر(.ويف املــوصل اعلن ضــابط يف
احلـرس الـوطين العـراقي ان أحـد افـراد
هذه القوة قتل وجـرح اثنان آخران امس
االربـعاء خـالل حماولـتهم ابطـال مفـعول
قنبلـة يف احد احـياء املـوصل.ومن جـهة
أخــرى اعلن وزيـر الـدفــاع البــولنـدي
جريزي سـزمــادزينـسـكي أمـس االول ان
بـولنـدا تنـوي متـديـد مهمـة قـواتهـا يف
العـراق حتـى 31 كـانـون االول2004.وقـال
خالل مــؤمتــر صحـــايف ان )احلكــومــة

وارشو والهاي متددان لقواتهما يف العراق
ملدة مثانية اشهر.

وجاء يف قرار احلكومة ان هذه املهمة اليت
كـان من املقـرر ان تنـتهي يف االصل يف 30
حزيـران سوف تـستـمر حـتى شـهر اذار
املـقبل.   واعـرب وزيـر الـدفــاع هيـنك
كــامب اثـر اجللـسـة عـن )ارتيـاحه الن
العسكـريني علـى االرض ليـسوا مـوضوع

جدل سياسي(.

سـتطلـب من رئيـس اجلمهـوريـة متـديـد
مـهمة القوات الـبولنديـة يف العراق للفرتة
مـن 30 حــزيــران وحـتــى 31 كــانــون

االول2004(.
وذكرت وكالة االنباء اهلولندية ان الربملان
اهلولندي وافق بـاغلبية كبرية مساء امس
االول علـى قـرار احلكـومـة اهلــولنـديـة
متديـد مهمة كتيبتها العسكرية يف العراق

الـنـجف )ا ف ب( - اعلـن تـيــار الــسـيــد
مقتدى الصدر امس االربعاء رمسيا انه ال
يــرغب يف املـشـاركــة يف اعمـال املـؤمتـر
الـوطين املـرتقب انعقـاده يف نهايـة متوز
الخـتيـار اجمللـس الـوطين املـوقت الـذي
سيكـون مبثابة برملـان موقت.وقال امحد
الشـيباني املتحدث بـاسم مكتب الصدر يف
الـنجف )نرفـض الدعـوة اليت قـدمت لـنا
للمشـاركة يف املـؤمتر الـوطين(.   واضاف
)لقد قمنا بدراسة هذه الدعوة على مدى
ثـالثة ايـام ووجدنـا فيـها اجـحافـا كبريا
خلـطنـا(.   وكـان رئـيس )اهلـيئــة العليـا

الصدر يرفض املشاركة يف اعمال
املؤمتر الوطين

كركوك )اف ب(
افـاد مسؤول يف شـركة نفط الـشمال أمس
االربعاء ان صـادرات النفط العـراقي حنو
مينـاء جيهـان الـرتكي استـؤنفت بـشكل
حمــدود امــس االول  بعــد سلــسلـــة من
عـمليـات التخـريب يف االسـابـيع الثالثـة
االخرية اسـتهـــدفت خـط انـــابيـب نقل

استئناف صادرات العراق النفطية
عرب ميناء جيهان الرتكي

النفط الرئيس.
وقـال املـسـؤول الــذي طلب عـدم كـشف
هــويـته ان )الـضخ اىل مــرفــأ جـيهــان
استـؤنف بعـد ظهـر الثالثـاء اثـر اصالح
انبوب النفط الذي تعرض للتخريب عدة
مــرات يف االســابـيع االخـرية، ويتـم ضخ

مئيت الف برميل يوميا(.

واشنـطن )اف ب(- نـشـر البـيت االبـيض
امــس االول اكـثـــر مــن 300 صفحـــة يف
مذكرة حـول الطريقة الـيت جيب اتباعها
ملعاملـة االشخاص املعتقلني يف افغـانستان
وتقنيات االسـتجواب اليت ميكن ان تطبق
على االسرى يف معتقل غوانتانامو بكوبا.
وتـتضمن الـوثائق اليت نـشرت خصـوصا
مذكـرة موقـعة بـيد الـرئيـس االمريكي
جـورج بوش ويعود تارخيها اىل السابع من
شباط 2002 وتوضح ان اتفاقية جنيف ال
تطـبق على اسـرى طالبـان يف افغانـستان
ولكنها تنص على ضرورة ان يعامل هؤالء
بـشكل انـســاني.   وقــال رئيـس القـسم
القــانــونـي يف الـبـيـت االبـيـض الـربتــو
غونـزاليـس يف تصـريح للصحـافيني )ان
االمــر يتعلق بـاالمـر الـرئـاسي الـوحيـد
حـول معاملـة االسرى(.   وجدد الـرئيس
االمريكي جورج بـوش بنفسه امس االول
التأكيـد على ان الواليـات املتحدة )ال تربر
التعـذيب(.   وقال لـدى استقبـاله رئيس
الـوزراء اجملري بيـرت ميدغيـسي يف البيت

بوش:امريكا ال تربر التعذيب

بغداد / طالب املاس الياس
نفى املدير العـام للتقويم واالمتحانات
يف وزارة الرتبية الدكتور صباح حممود
اجلــاف اإلشــاعــات الـيت يـتــداوهلــا
املــواطنـون حـول الــسمــاح للـطلبـة
الـراسبـني يف املراحـل الدراسـية كـافة
بـاداء امتحـانـات الـدور الثــاني للعـام
الدراسي احلالي.وقال الدكتور اجلاف يف
تــصــــريح لـ)املــــدى( أنـه ال صحــــة
لإلشاعات اليت يـتداوهلا الطلبة وأولياء
الراسبني حيث أن الـطلبة الراسبني يف
املــراحل الـــدراسيــة للـصفـــوف غري
املـنتهيـة للـمراحـل الدراسـية كـافة ال
حيـق هلم أداء امتحـانـات الـدور الثـاني
إضافة إىل أن الـطلبة الذيـن مل يشاركوا
يف امتحـانـات الــدور األول للمــراحل
الـدراسيـة لـلصفـوف املنـتهيـة ال حيق
هلم أداء امتحـانـات الـدور الثـاني هلـذا

العام.

الرتبية تنفي السماح
للراسبني

بأداء امتحانات الدور الثاني

كـربالء ـ )أ ف ب(ـ انطلقـت صباح امـس األربعاء
يف مـدينة كـربالء تظاهـرة احتجاج ضـد جملس
احملـافظة.ورفـع املتظاهـرون الذين جتمعـوا امام
مبنى احملـافظة وسط املدينـة الفتات كتب عليها
)ال جمللس احملافظـة املعني( و)نطالب بـانتخابات
عامة الختيار جملـس جديد للمحافظة(.وشارك
يف التظـاهرة العـديد من أعـضاء اجملـلس االسبق
وعناصـر مقتدى الصـدر.وقال الشـيخ علي عبد

تظاهرة احتجاج ضد جملس
حمافظة كربالء

نيويورك
اقرتحـت الواليات املـتحدة مسـاء امس األول على
جملس األمن جتـديد القرار الـدولي املتعلق بعدم
مثـول رعاياهـا امام حمكمـة اجلزاء الدولـية ملرة
واحدة لفـرتة عام.وقال الرجل الـثاني يف السفارة
األمريكية لدى االمـم املتحدة جيمس كونينغهام
ان الواليـات املتـحدة قـد تطلـب عرض مـشروع
قرارهـا اجلديـد علـى التـصويـت اثر مـشاورات

واشنطن تريد التجديد لقرار 
عدم حماكمة رعاياها

مقتل امرأة وطفل وفرد من احلرس الوطني بانفجار عبوتني ناسفتنيناطق رسمي يرد على إشاعات مغرضة:

البيت االبيض نشر مذكرات حول معاملة املعتقلني

محلة ضد عقوبة
االعدام تطلقها
مجعية ايطالية

االبيـض )مل اصدر ابـدا اي امر مبمـارسة
التعـذيـب. ولن اصـدر اي امـر مبـارسـة
التـعذيب(.   وقـررت الرئـاسة االمـريكية
نشر هذه املذكـرات للرد على اجلدل الذي
نـشــأ بـفعل ســوء معــاملــة املعـتقـلني
العـراقـيني من قـبل جنـود امـريكيني يف

سجن )ابو غريب (بالقرب من بغداد.

بكني )اف ب(- انتهى امس االربعاء اول يوم
من احملـادثـات السـداسيـة حـول الربنـامج
النووي الكوري الـشمالي مع ظهور مؤشرات
علـى حـدوث حتـرك حمـتمل بعـد ان اعلن
كـبـري املفــاوضـني االمـريكـيـني انه حيـمل
مـقرتحات جـديدة.ويف كلـمته االفتتـاحية
قـال كـبري املفـاوضني االمريكـيني جيـمس
كيلي ان حبـوزته اقرتاحا جـديدا سـيقدمه
خالل احملـادثات يف حمـاولة النـهاء اجلـمود
املـسـتمـــرة منــذ 20 شهــرا.واشــار كـبري
املفاوضـني الكوريـني الشمـاليني كيـم كاي
غـوان اىل انه مسـتعد يف االقل لالسـتماع اىل
العـرض االمريكي.   ومن املقـرر ان تستـمر
احملـادثات اليت تضم كال مـن الصني وكوريا
اجلنــوبيــة واليـابــان وروسيــا حتـى يـوم

السبت.

حمادثات سداسية بشأن
برنامج بيونغ يانغ النووي
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لالعـداد للمؤمتـر الوطين العـراقي( فؤاد
معـصــوم قــد اعلـن انه دعــا شخـصيــة
مـعروفـة من تيـار الصـدر للـمشـاركة يف
اعمال اللجنة التحضريية للمؤمتر ، اال انه
اعتـذر مـن احلضـور.   وردا علـى سـؤال
حول مشـاركة الصـدر او تياره يف عـملية
اختيـار اجملـلس الـوطين ، قــال معصـوم
الثالثاء يف مؤمتر صحايف )هناك فرق بني
تـوجيه الـدعـوة اىل مقتـدى الصـدر واىل
التيار الصدري، فالتيار الصدري اوسع من

تيارات مقتدى الصدر(.

مقررة يف وقت الحق.
وستـتيح هـذه املـشـاورات للـواليــات املتحـدة ان
تعـرف مسبـقًا ما إذا كـان مشروع القـرار اجلديد
الذي قـدمته مسـاء امس األول سيحـظى بتـأييد
تـسعـة دول يف االقـل من اصل 15 يف جملـس األمن

كي ميكن تبنيه.
وقـال )الحـظنـا ان أعضـاء جملـس األمن لـيسـوا

مرتاحني متامًا(.

احلسني كـمونة احملافـظ االسبق لكربالء ورئيس
جملـس عشائـر احملافظـة ان )الية تـعيني جملس
إدارة احملــافظـة دون الـرجـوع إىل الـشـعب يعـد
عــملـيــــة اسـتـبــــداد واســتهــــانــــة بــــارادة
اجلماهري(.وأضـاف ان )تفشي الفسـاد والرشوة يف
اجلهـاز األمين واالداري وعـدم تلبـية املـتطلـبات
اخلـدمية واملعيشية كلهـا عوامل اخفاق حقيقية

ومسببات لتدهور األوضاع يف احملافظة(.

العثور على جثة الرهينة الكوري اجلنوبي

كلنتون يروج لكتابه


