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ذهول
اعــرب االمني العـام لالمـم املتحـدة كـويف انــان عن
)ذهولـه( ملقتل الرهينة الكـوري اجلنوبي يف العراق.
وقـال املتـحدث بـامسه ان )االمني الـعام يـدين بـاشد
العبـارات هـذه اجلـرميــة اليت ال ميكـن ان تربرهـا اي
قـضيــة سيــاسيـة او اي قـضيـة اخـرى(.  واضـاف
املتحــدث ان االمني العـام )جيـدد دعــوته اىل اطالق
مجيع الـرهــائن املـعتقـلني يف العـراق فــورا(.  ومن
ناحيتها، نددت وزيـرة اخلارجية الفيليبينية ديليا
دومينغو الـربت اليت تتوىل الـرئاسة الـدورية جمللس
االمن الـدولي )بـاشد العـبارات هـذا العمل االرهـابي
الشنـيع الذي اسـتهدف مـدنيـا بريـئا(.  واضـافت يف
كلمـة عند بـدء اجتمـاع جملس االمن )يتـوجب على
العـامل ان يكــون جبهـة مـوحـدة ضـد افـة االرهـاب

العاملي اليت تواصل حتدي اجملتمع العاملي(.
زيارة 

وصل نائب الـرئيس  السـوداني عثمـان حممد طه اىل
صنعـاء يف زيارة قصرية لليمن يـلتقي خالهلا الرئيس
علـي عبـد اهلل صـاحل لـبحث مـوضـوعــات متـصلـة
بـالعـالقات الـيمنـية الـسودانـية وجـوانب التـعاون
املشـرتك بني البلديـن، اضافة إىل قـضايا ومـستجدات

إقليمية ودولية
قتل

اعلنت مصـادر امنية فلسـطينية ان فلسـطينيا قتل
برصـاص اطلقه جـنود اسـرائيليـون يف مشال قـطاع
غـزة. واوضحت املـصادر ان ابـراهيـم ابو سعـدة قتل
برصـاص اجلنـود االسرائـيليني الـذي فتحـوا نريان

اسلحتهم اآللية من دبابات يف قطاع بيت حانون.
قرض 

اعلن الـبنك الــدولي يف بيـان له  انه وافق علـى منح
افغـانستان قـرضا بقيمـة 105 ماليني دوالر لتحسني
تـوزيع الكهربـاء على سكـان كابـول. وقال الـبيان ان
البنك الـدولي وجهات ماحنة اخرى وافقوا على طلب
للحكومة االفغانيـة باملساهمة مـاليا يف هذا الربنامج
العاجل لتأمني تـوزيع التيار الكهربـائي يف العاصمة

ومدن اخرى يف البالد
غرق 

ذكـرت وكـالـة انبـاء الـصني اجلـديــدة ان 43شخصـا
اعتربوا يف عداد املقودين امس االربعاء يف الصني بعد
غـرق سفيـنة كـانت تنقل سـياحـا يف النهـر االصفر.
وقالـت الوكـالة ان الـسفيـنة )مـيغزنـو رقم 2( اليت
كـانت تنقل سيـاحا صـينيني غـرقت خالل عـاصفة
بينمـا كانت تبحـر يف كسيـاوالجندي يف اقليـم هينان
)مشـال(.وكــان علــى منت الـسفـينـة مــا جممــوعه

69شخصا
امن 

ذكـرت صحيفة )الدايلي تلغراف( امس االربعاء نقال
عـن مصـادر يف وزارة الـدفـاع ان بـريطـانيـا ارسلت
االسبـوع املاضـي 25 عنصـرا من الـقوات اخلـاصة اىل
اململكة العربية السعوديـة لتأمني محاية سفارتها يف
الريـاض واالعداد الجالء حمـتمل لرعـاياهـا. وقالت
الصحيفة ان هذه العنـاصر التابعة لوحدة )سبيشال
ايــر ســـرفيـس( )اس اي اس( فـصـلت مـن كتـيبــة
مـتمـركــزة يف قطـر اجملـاورة والـيت ميكن ان تـدعـى
للتدخل يف حـال تقرر على عجـل اجالء الربيطانيني

العشرين الفا الذين يعيشون 
حادث 

لقي سبـعة اىل مثانية اشخـاص حتفهم واصيب سبعة
اىل مثـانيـة اخرون جبـروح خطرية يف حـادث حافـلة
قادمة من املغـرب بالقرب من بـواتييه )وسط-غرب
فرنسـا( كما اعلن مركز الشـرطة يف املقاطعة. وقالت
املكلفـة شؤون االتـصاالت يف مـركز شـرطة مقـاطعة
فـيينـا اليت تـعترب بـواتيـيه اكرب مـدنهـا ان احلـافلـة

)يفرتض انها قادمة من املغرب(.
تعيني 

اكد مـصدر مـسؤول يف اجلـامعـة العـربيـة ان جملس
اجلامعة وافق يف دورة غري عادية عقدت على مستوى
املنـدوبني علـى تعـيني االردنيـة نانـسي نـورز بكري
امينا عامـا مساعدا للجـامعة العربيـة. واكد املصدر
انهــا اول مــرة تــشغل امــراة منـصب االمـني العــام
املسـاعد مـنذ تـاسيـس اجلامـعة العـربيـة عام1945.
وشغلت الـسيدة بكري )53عـاما( عدة منـاصب عليا يف

االردن 
معارك 

اسفرت املعـارك اليت اندلعـت يف انغوشيـا عن سقوط
47 قـتيال يف صفـوف قـوات االمن، وفقـا ملـا اعلـنه ممثل
الــرئـيــس الــروسـي ملـنـطقــة اجلـنـــوب فالدميـري
يـاكـوفـليف. ونـقل عن يـاكـوفـليف قـوله ان عـددا
اضـافيـا من املـدنـيني قتلـوا مـوضحـا ان عـددهم مل
حيــدد بعــد. وكــان كـبري املـتحـــدثني بـــاسم وزارة
الـداخليـة صرح يف وقـت سابق ان 28 مـدنيا قـتلوا يف

اهلجمات. 
اعتقاالت 

ذكرت وسائل االعالم ان الشـرطة الرتكية اعتقلت 12
شخصـا يـشـتبه بـانـتمـائهـم اىل منـظمــة اسالميـة
حمـظورة قـبل الزيـارة الرمسـية للـرئيـس االمريكي
جـورج بوش اىل انقرة. وقـالت وكالة انبـاء االناضول
ان الشرطـة قامت مبـداهمة 15 شقـة يف وقت واحد يف
اثنني من احيـاء انقرة واعتقلت 12 شخـصا يشتبه يف
انتمائهم اىل منـظمة )السلفيني( السـرية املتطرفة.
ومل تـستبعـد السلـطات اعـتقاالت اخـرى يف االوساط

نفسها.
استئناف 

استــؤنفت احملـادثـات الـســداسيـة حــول الربنـامج
النـووي الكـوري الـشمـالي امـس   االربعــاء يف بكني.
وتعقـد هذه احملـادثات اليت يفـرتض ان تستمـر حتى
السبت على مـستوى نواب الوزراء للتوصل اىل تسوية
لالزمــة الـيت بــدأت يف تــشــريـن االول 2002 حــول
استئناف الربنامج النووي الكوري الشمالي. وتشارك
يف هـذه احملـادثـات الـصني والكـوريتـان والـواليـات

املتحدة واليابان وروسيا.
ازمة 

تـواجه دول افريقيا اجلنـوبية اخطر ازمـة انسانية
يف العامل بسبب انتـشار مرض نقص املنـاعة املكتسب
)االيدز( ونقص الغذاء، كما اكد املبعوث اخلاص لالمم
املتحـدة جيمـس موريـس يف ختام جـولة مشلت اربع
دول يف املـنطقـة.  وقـال مــوريس الـذي انهـى جـولـة
تقـصي حقـائق يف مالوي ومـوزمـبيق وسـوازيالنـد
وناميبيا، )مـا جيري يف جنوب افريقـيا يعترب اخطر

ازمة انسانية يف العامل اليوم(.

لندن )اف ب(
اعلن نـاطق باسم رئـاسة الـوزراء الربيطـانية ان
السـلطات االيـرانية اكـدت للندن ان العـسكريني
الربيـطانـيني الثمـانية الـذين احتجـزوا االثنني

سيطلق سراحهم.
وكـان أحد قـادة اجليـش االيرانـي قد أكـد أمس
االربعـاء لوكـالة االنـباء الـطالبيـة االيرانـية ان
االمـر اعطـي باالفـراج عن اجلنـود الربيطـانيني

الثمانية الذين اعتقلوا االثنني يف شط العرب.
وقـال اجلنرال علي رضا افشـر ان )االمر باالفراج
عـن الزوارق وطـواقمهـا العسـكريـة صدر مـساء
الثالثاء عن هيئة اركان اجليوش بعد استجوابهم
)املعـتقلــون( ونـظــرا لـتـصــرحيــات القــوات
الربيـطانـية الـيت اكدت ان الـزوارق دخلت املـياه

االقليمية عن طريق اخلطأ(.
واجلنرال افشر عضو يف هيئة االركان هذه.

هذا وكان وزير اخلارجـية االيراني كمال خرازي
قـد أكــد يف تصـرحيـات نقـلتهـا وكـالــة االنبـاء
االيـرانيـة ان ايـران ستفـرج أمـس االربعـاء عن
اجلنـود الربيـطانـيني الثـمانـية الـذين اعتقـلوا

االثنني يف شط العرب على احلدود مع العراق.
وقـال خرازي ان )طـواقم الزوارق سـيتم االفراج

عنها اليوم(.
وكـان احـد قــادة اجليـش االيــراني اكـد أمـس
االربعـاء لوكـالة االنـباء الـطالبيـة االيرانـية ان
االمـر اعطـي باالفـراج عن اجلنـود الربيطـانيني

الثمانية الذين اعتقلوا االثنني يف شط العرب.
وذكـرت صحيفـة الشـرق االوسط أمـس االربعاء
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احلرس الثـوري اىل البحث عن حل شـبه عسكري
الستعادة رجاهلا من العراق(.

واكـد ان القـوات االوكــرانيـة العـاملـة يف قـوات
الـتحالـف الذي تقـوده الواليـات املتحـدة اعتقلت
)اربعـني متطـوعا انـتحاريـا يشكلـون اجملمـوعة
االوىل من املـتطـوعـني املنخـرطـني يف منـظمـة
تكـريم االسـتشهـاديني الـيت اسسهـا نـائب قـائـد

احلرس الثوري العميد ذو القدر مؤخرا(.
لكن الـسـلطـات االوكــرانيـة اكـدت الحــد كبـار
مـسؤولي احلرس زار مؤخـرا كييف ان )الوحدات
االوكـرانيــة سلمت املـتطــوعني االنتحـاريني اىل
القوات الربيطانية العاملة يف جنوب العراق(، وفق

املصدر نفسه.

نقال عن مصـدر مقرب من قيادة احلرس الثوري
االيـراني قوله ان اهلدف احلقـيقي العتقال جنود
البحـريـة الـربيطـانيـة هـو مبـادلـتهم بـاربعني
)مـتطـوعــا انتحـاريـا( ايـرانيـا معـتقلني لـدى

الربيطانيني.
وقال املـصدر الـذي مل تذكـر الصحيـفة امسه ان
)القيـادة العسـكريـة الربيطـانيـة ادركت مـفهوم
الـرسالـة اليت بعثت بـها قيـادة احلرس ومفـادها
افرجوا عن رفاقنا املعتقلني عندكم وسنفرج عن

جنودكم(.
واوضح املصـدر ان القيـادة الربيطـانيـة )رفضت
حتـى االن االعرتاف بـوجــود اربعني مـتطـوعـا
ايــرانيـا يف احــد معـتقالتهـا ممـا دفـع بقيـادة

األزمة اإليرانية البريطانية

مناورة إيرانية ملبادلة الربيطانيني بأربعني متطوعًا
انتحاريًا، انتهت بالوعد بإطالق سراح الربيطانيني

الف جندي مكلـفني االشراف على
عـملـيــة الـــسالم يف مجهــوريــة

الكونغو الدميوقراطية.
واوضح باجـا ان )استمـرار اعمال
العنف وعـدم االستقـرار يف شـرق
البالد يقلقـان بقوة جمـلس االمن
الذي ندد باقسى العبارات بتدخل

القوات االجنبية( يف هذا البلد.
واضــاف سـفري الـفيـليـبني الــذي
يـتوىل رئـاسة جمـلس االمن لـشهر
حــزيـــران ان اجمللــس طلـب مـن
روانـدا )الكف عن تقـديم اي دعم
جملموعات مسلحة داخل مجهورية
الكونغو الدميـوقراطية واستعمال
نفــوذهــا لـنــزع فـتـيل االزمــة

الراهنة(.
كمـا ذكــر اجمللــس اوغنـدا بــانه
)يتوجـب عليها عـدم التدخل( يف
شـــؤون الكــونغــو وكـــذلك دعــا
بوروندي اىل )احلؤول دون وصول
اي مــســاعــدة عـرب اراضـيهــا اىل

اجملموعات املسلحة( يف هذا البلد.

)مونوك(.
وقــال سفري الفـيليـبني لــدى االمم
املتحدة لـورو باجـا ان جملس االمن
)دعـا االمني الـعام كـي حيدد بـدقة
احلـاجـة لقـوة رد سـريع حمـتملـة

تكون تابعة لقوة مونوك(.
وتضم قـوة مونـوك حاليـا حواىل 11

نيويورك )االمم املتحدة( )اف ب(
تـطــرق جملــس االمن الـــدولي إىل
القلق من استـمرار اعمـال العنف يف
شــــرق مجهــــوريــــة الـكــــونغــــو
الدميوقراطية، واىل امكانية تشكيل
قوة رد سـريع تكـون تابـعة لـقوات
االمـم املــتحــــدة يف هــــذا الــبلــــد

حبث تشكيل قوة رد سريع دولية حلفظ األمن يف الكونغو

غزة 32-6 )اف ب(
اعلنـت كتــائب )شهــداء االقصـى(
املـنبـثقــة عن حـركــة فتـح اليت
يـتزعـمها الـرئيس يـاسر عـرفات
رفضها الي مشـروع هدنة اىل حني
التـزام اسرائـيل مبرجعـية عمـلية
السالم، واكدت انها تطـرح برناجما

لالصالح والتغيري الدميوقراطي.
وقــالت الـكتـائـب يف بيــان وصلت
نـسخة منه اىل وكالـة فرانس برس
انها )تـرفض اي مشاريع للهدنة مع
العـدو الـصهيـونـي حتـى يـرضخ
صـاغرا للـشرعيـة الدوليـة ويلتزم
مبرجعية عملية السالم ضمن رؤية
واضحـة وشـروط حمـددة تنـسجم
وتـليب تـطلعــات ومـصـــاحل ابنــاء

شعبنا(.
واكدت على استـمرار )نهج النضال
واملقـاومــة حتـى حتـريـر كـامل
الرتاب الـوطين واالستقالل واقـامة

الدولة الفلسطينية(.
من جهـة ثـانيـة، اوضحت كتـائب
شهـداء االقصى انها سـلمت الرئيس
عرفات ورئيس الوزراء امحد قريع
واللجنـة املـركـزيـة حلـركــة فتح
)االطار القيـادي( واعضاء احلـركة
يف اجمللـس التـشــريعي بـرنـاجمـا
مفصال ومتكامال يهدف اىل التغيري

واعادة البناء واالصالح.
واضـاف البيـان )ما زلـنا بـانتـظار
تشكيل جلنة نزيهة من الكفاءات يف
اجمللـس الثـوري )االطــار القيـادي
االوسع لفـتح( الـذيـن مل يلـوثـهم
الفسـاد للحـوار معهـا والتـوصل اىل
رؤيـة مـشـسرتكــة واليــات تنفـذ
املطلـوب الطـالق عمليـات الـتغيري

واعادة البناء(.
ويــرتكـز بـرنــامج الـكتــائب اىل
)تـطبـيق اخليـار الـدميـوقــراطي
واجـراء االنتخـابات الـنزيهـة على
كـافـة املـستـويـات يف حـركـة فتح
واجـراء انتخـابات حملـية وبلـدية
وتشـريعـية شـاملـة لبنـاء جمتمع
املــؤسسـات والعـدالـة وضمـان حق

املواطن(.
ويدعو الربنـامج اىل )اعادة تشكيل
املؤسسة القضائية واصالح تكوينها
ومـنحهــا الـصـالحيــات الكــاملــة
لتـطبـيق القـانـون علـى اجلـميع
وتعـزيـز الـدميـوقـراطيـة واطالق
احلـريــات الصحـافيـة والفكـريـة

لتكــون الصحـافــة رقيبـا علـى كل
اجلهات الرمسية(.

كمـا يـرى الربنـامج ضـرورة )انهـاء
حالـة الفسـاد واالحنراف الالمهـنية
واليت طـالـت الكـثري مـن القيـادات
العـاملة يف احلركـة )فتح( ويف جسم
الـسلطـة )الفلسـطينيـة( من خالل
اقـالة كـافة املـسؤولني الفـاسدين ..
وتـشكـيل جلنــة قضـائيـة نـزيهـة
للـمحاسبـة وتطبيق قـانون من اين
لك هــذا والـتخلـص مـن طــوابـري
البطالـة املقنعة من زوجـات وبنات

وابناء املسؤولني(.
من جــانب آخــر اعلـنت مـصــادر
رمسية ان مدير املخـابرات املصرية
اللواء عمر سليمان بدأ أمس االربعاء
زيـارة اىل رام اهلل واسـرائيل الجـراء
حمـادثـات حـول الــدور املصـري يف
االنسحـاب االسـرائـيلي املتـوقع من

غزة.
وقـالـت املصـادر ان اللـواء سلـيمـان
املكلف امللف السـرائيلي الفلـسطيين
وصل بعيـد ظهـر أمس االربـعاء اىل
رام اهلل وتـوجه عـلى الـفور اىل مـقر
رئيـس السلطـة الفلسطـينية يـاسر

عرفات.
وذكـرت مصـادر رمسيـة ان رئـيس
الـوزراء الفلــسطـيين امحـد قـريع
سيـشـارك يف احملـادثـات اىل جــانب

عرفات والرجوب.
وذكـــــرت وزارة اخلـــــارجــيـــــة
االسرائيـلية انه سيتـوجه بعد ذلك
اىل القــدس الجــراء حمــادثــات مع
وزيـر الـدفـاع االسـرائـيلي شـاوول
مـوفـاز ووزيـر اخلـارجيـة سيلفـان

شالوم.
وتأتي زيارة عمر سليمان غداة نشر
عشـرة فصـائل فلـسطـينيـة بيـانا
انتقـدت فيه اي دور امـين ملصـر او

االردن يف االراضي الفلسطينية.
وقال مصدر قريب من قريع لوكالة
فرانس برس ان اللواء سليمان يريد
احلـصول علـى موافقـة رمسيـة من
اهليئات القيـادية الفلسطـينية على

دور مصري مقبل يف قطاع غزة.
واوضح هذا املـصدر )انه يـريد ردا
من عرفات، مـوافقة رمسية من كل
املـؤسـســات -- منـظمــة التحـريـر
الفلسطينية والـرئاسة الفلسطينية
واجمللس الـتشـريعي -- يف مـا يتعلق

بالدور املصري.

كتائب شهداء االقصى
رفض لكل مشاريع اهلدنة حتى ترضخ

إسرائيل للشرعية الدولية
مدير اخملابرات املصري يجري مباحثات مع اجلانبني
الفلسطيني واإلسرائيلي حول الدور املصري يف غزة

لندن )اف ب(
انتقد الرئيس االمريكي السابق بيل
كلينتون حبدة التشويق الذي تسعى
اليه الـصحف، معـتربا انهـا )لعـبت
ملـصلحــة اليـمني املـتطـرف( خالل

قضية لوينسكي.
ورد كليـنتـون بغـضب واضح علـى
سـؤال طــرحه صحـايف يف بـرنـامج
)بانوراما( عن السبب الذي دفعه اىل
اقامـة عالقة مع املتـدربة السـابقة
يف البيت االبيض مـونيكا لـوينسكي
بيـنما كان يـواجه عاصفة قـضائية
تــتعـلق بـــشــــركــــة الـعقــــارات

)وايتووتر(.
وقال وهو يشري باصبعه اىل الصحايف
)دعين اقـول لك هذا: احـد االسباب
الـيت دفعت املــدعي العـام )كـينـيث
ستـار( اىل التحرك بهـذا اهلامش من
احلـريـة هــو ان اشخـاصـا مـثلـكم

يهتمون بهذا النوع من االسئلة(.
واضاف ان )اشخاصا مثلكم يريدون
دائمــا تقـــديم خــدمــات لـليـمني
املتطرف النكم حتـبون صدم الناس
وال تـتحــدثــون اال عـن اجلــوانـب
الــسـيـئــة لــدى الـنـــاس ونقــاط

ضعفهم(.
ويــزور كـليـنتــون لنــدن للـرتويج

لسريته الذاتية )حياتي(.
وقـال الــرئيـس االمـريكي الـسـابق
)عـليكم حتمل املـسؤوليـة وتعرتفوا
بـانـكم مهـتمـون بـذلـك اكثــر من
اهـتمامكـم بعدد البـوسنيـني الذين
مت انقاذهـم وبانه )بـيل كلينـتون(
مسح ملـليــون شخـص بــالعــودة اىل

بيوتهم يف كوسوفو(.

التعويض عن ذلك مع الدول املشاركة
يف العملية.

وكانت االزمة الـكورية الشمالية بدأت
يف تـشريـن االول 2002 عندمـا اتهمت
واشـنطـن بيـونغ يـانغ بــاستـئنـاف
برناجمها النووي منتهكة بذلك اتفاقا

ثنائيا وقع يف 1994 .

ان حتقق اي جناح حتى اآلن.
هـذا وذكــرت الصـحيفــة اليـابــانيـة
)يـوميوري شـيمبون( أمـس االربعاء ان
الـواليـات املتحـدة تعتـزم منح كـوريـا
الـشمالـية )مهلـة( مدتهـا مخسـة اشهر
لالعـداد لتفكيك كـامل وميكن التحقق

منه وال رجعة فيه لرباجمها النووية.
واوضحـت الـصحـيفـــة يف مقــال مـن
واشنطن ونقال عن مسؤولني امريكيني
ان هذا االقرتاح االمريكي سـيقدم )على
االرجح( خالل اجلـولـة اجلـديــدة من
احملادثات املـتعددة االطراف اليت ستبدأ

اليوم االربعاء يف بكني.
وتــابعـت انه يف حـال قــدمت كـوريـا
الـشمــاليـة ردا اجيــابيــا يف بكني، فـان
الواليـات املتحـدة ميكـن ان توافـق على
منــاقـشــة وســائل الـتحقـق وحتــى

 بكني )اف ب(
اسـتؤنفـت احملادثـات السـداسيـة حول
الربنامـج النووي الكوري الـشمالي أمس

االربعاء يف بكني.
وتعقد هـذه احملادثـات اليت يفرتض ان
تستمر حـتى السبت على مستوى نواب
الـوزراء للتوصل اىل تسـوية لالزمة اليت
بــدأت يف تــشــريـن االول 2002 حــول
استـئنــاف الربنــامج النـووي الكـوري

الشمالي.
وتـشـارك يف هـذه احملـادثـات الـصني
والـكوريتان والـواليات املتحـدة واليابان

وروسيا.
وعقـدت الـدول الــست جــولتـني من
احملــــادثــــات يف بـكـيــــــن يف آب 2003
وشبـاط 2004 القنـاع كوريـا الشـمالـية
بالتخلي عن طموحـاتها النووية، بدون

األزمة النووية الكورية
استئناف املباحثات السداسية.. وواشنطن تعتزم منح كوريا مدة مخسة

أشهر لتفكيك برناجمها النووي

كلنتون يتهم الصحافة بالعمل
ملصلحة اليمني املتطرف

انقرة )اف ب(
ذكــرت وســائل االعالم ان الـشــرطــة
الـرتكيــة اعتـقلت 12 شـخصـا يـشـتبه
بــانـتمــائهـم اىل منـظمــة اسـالميــة
حمـظــورة قـبل الــزيــارة الـــرمسيــة
للــرئيـس االمـريكي جـورج بـوش اىل

انقرة.

يف االوساط نفسها.
وسيـصل بوش اىل انقـرة مسـاء السبت
الجـراء حمادثات مع املسؤولني االتراك
يف اليوم التالي. وسيتوجه بعد ذلك اىل
اسـطنبـول حلضـور قمـة حللـف مشال
االطلسي اليت ستعقد االثنني والثالثاء

وسط اجراءات امنية مشددة.

وقــالت وكــالــة انبــاء االنــاضــول ان
الـشرطـة قامـت مبداهـمة 15 شـقة يف
وقـت واحد يف اثـنني من احيـاء انقرة
واعتقلت 12 شـخصا يشتبه يف انتمائهم
اىل منـظمــة )الــسلفـيني( الـســريــة

املتطرفة.
ومل تستبعـد السلطات اعتقاالت اخرى

اعتقاالت يف تركيا بني صفوف و اإلسالميني قبل زيارة بوش

واشنطن )اف ب(
نـشـر الـبيـت االبيـض أمـس األول
الثالثـاء جممـوعـات من املـذكـرات
اليت تتحـدث بالتفصيل عن وسائل
االســتـجـــــــواب الــيت ميـكــن ان
يستـخدمهـا اجلنـود االمريكـيون يف
حمـاولــة للحــد من اجلـدل حـول
املمـارسات اليت تعرض هلا معتقلون

عراقيون يف سجن ابو غريب.
لكن هذه املذكرات اليت وقع احداها
الــرئيـس االمـريكي جـورج بـوش
بنفـسه ال تتعلق سـوى بـاملعـتقلني
الــذين اســروا يف افغـانــستـان ويف

قاعدة غوانتانامو االمريكية.
وقال املـستشـار القانـوني للـرئيس
االمريكـي الربتو غونـزاليس يف لقاء
مع صـحافيـني ان )موقف الـواليات
املتحدة يف العـراق يؤكـد باسـتمرار
ان اتفـــاقـيـــة جـنـيف قــــابلـــة

للتطبيق(.
ومتنع هـذه االتفاقـية بـوضوح اي
ممــارســـات او عمـليــات تعـــذيب

ملعتقلني عراقيني.
وتـنص املذكرة اليت وقعـها الرئيس
بـوش يف الـسـابع مـن شبـاط 2002

رامسفلد اكد يف مذكرة اخرى يف 15
كـانون االول 2003 )ضرورة معاملة
املعـتقـلني بــشكل انـســانـي خالل
عمـليــات االسـتجــواب وايــا تـكن

الوسائل املستخدمة(.
ومسح بـــذلك بــاسـتخـــدام كالب
لـرتهيـب املعـتقلـني وابقــائـهم يف
اوضـاع مـنهكـة جـسـديـا ملـدة ال
تـتجــاوز اربع سـاعــات وتغـطيـة
رؤوسهم وجتريدهم من مالبسهم.
ويعــتقل حـــواىل 600 شخـص مـن
اربعـني بلــدا اســـر معـظـمهـم يف
افغـانـستـان منـذ خـريف 2001 يف
قـاعدة غـوانتـانامـو االمريكـية يف
كـوبــا. وال تعتـرب واشنـطن هـؤالء
اسـرى حرب وحتـرمهم بـذلك من
احلمـاية اليت تنـص عليها اتفـاقية

جنيف.
وقد ظهـر يف الصـور اليت الـتقطت
يف ابـو غــريب معـتقلــون غطـيت
رؤوسهم وجمـرديـن من مالبـسهم
ويهددهم كالب. وقد اتهم عدد من
اجلـنود االمريكـيون ومتت حمـاكمة
احــــدهـم وصــــدر حـكــم علــيه
الربتكابه ممارسات من هذا النوع.
وتؤثر هـذه الفضيحـة بشكل كبري
علــى حـصـيلــة عـمل الـــرئيـس
اجلمهوري الذي رشح نـفسه لوالية
رئــاسيـة ثــانيــة يف االقرتاع الـذي

سيجرى تشرين الثاني املقبل.
ويف مــذكــرته يف الــســابع مــــــن
شبـاط 2002 كتب بـوش خصـوصا
ان )احلــرب ضــد االرهــاب ادت اىل
والدة منـوذج جـديــد جملمـوعـات
تـتمـتع بـتنـظيـم دولي يــرتـكب
اعمـاال مـروعـة ضـد مـواطـنني
ابـريـاء ويف بعـض االحيـان بـدعم

مباشر من دول(.
واضـــاف الـــرئـيــس االمـريكـي يف
الوثيقة )نعـرتف بان هذه الظاهرة
اليت مل نوجـدها حنن بل اوجـدها
االرهابيون تتـطلب اعادة النظر يف
احلـرب لكن مبـا يـتالءم و مبـادىء

جنيف(.

على ضرورة معـاملة املعتقلني من
حـركـة طــالبـان يف افغـانــستـان
بطـريقة انـسانـية حتـى اذا كانت

اتفاقية جنيف ال تنطبق عليهم.
واضاف غونزاليس ان )الرئيس مل
يعـط اي امر الحـد ومل يقل الحد
ان التعـذيب ضروري(، مـوضحا ان
املذكـرة اليت صدرت يف الـسابع من
شبــاط 2002 هـي )التــوجـيهــات
الـرئاسيـة الوحيـدة حول معـاملة

املعتقلني(.
واكـد بــوش ذلك جمــددا الثالثـاء
خالل استقبـاله يف البيـت االبيض
رئـيــس الـــوزراء اجملـــري بـيـرت
ميـدغيسـي. وقال )مل اصـدر امرا
الحد مبمارسة التعذيب ولن اصدر

امرا الحد بذلك(.
وتـــذكـــر الـــوســــائل الـيت مسح
بـاسـتخــدامهـا ضــد املعـتقـلني يف
غوانـتانـامو تـلك اليت استخـدمت

يف ابو غريب.
وتـضـمـنـت الئحـــة لـتقـنـيـــات
االسـتجـواب الـيت مسح بهـا وزيـر
الـدفاع دونـالد رامـسفلد يف الـثاني
مـن كــــانــــون االول 2002. لـكـن

مذكرات واشنطن حول التعذيب
احرتام حقوق اإلنسان على الورق... وتعذيب ال انساني على أرض الواقع

النات
ــــــ

ــــــ
اعـ إعـــــــــــــــــــالن 

املديرية العامة لتشغيل وصيانة مشاريع الري
املناقصة رقم )2( لسنة 2004

م/ )جتهيز مـرشحات دقيقـة لتربيد احملـركات الكهـربائيـة الرئـيسة حملـطة الضخ الـرئيسـة ملشروع ري
اجلزيرة الشمالي / نينوى(

1. تـدعو هذه املـديرية املنـاقصني املصنفني الـدرجة اخلامـسة ألعمال اهلـندسة امليكـانيكية والكهـربائية
لتقديم عطاءاتكم للمناقصة أعاله.

2. ميـكن احلصول علـى مستنـدات املناقصـة من القسم الـقانونـي يف مديريـة املوارد املائـية يف نينـوى لقاء
مبلغ مقداره 5000 دينار قابل للرد.

3. يرفق مع العطـاء كفالـة مصرفـية أو صك مصـدق مببلغ )4% من قيـمة العطـاء( ويف حالة عـدم تقديم
الكفالة املذكورة يهمل العطاء.

4. يتم تقديـم العطاءات إىل مديرية املوارد املـائية يف نينوى بظرفني منفـصلني احدهما فيه صك مصدق
أو خطاب ضمـان مع هوية تصنيف املقاولـني جمددة مع وصل الشراء مع األعمال املمـاثلة والظرف الثاني

مرفق فيه جدول الكميات املسعر يف أو قبل الساعة الثانية عشرة من يوم الثالثاء املوافق 6 / 7 / 2004.
5. املديرية غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات سعرًا ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.

ء. املدير العام
كريم خليل حممود
2004 / 6 / 21

نسخة منه إىل 
وزارة املوارد املائية / مكتب السيد الوزير / يرجى التفضل باإلطالع.. مع التقدير

املديرية العامة للشؤون التجارية.. مع التقدير
املديرية العامة للتخطيط والتنمية / إشارة إىل كتابكم املرقم 5536 يف 13 / 6 / 2004 مع التقدير

قسم اإلعالم والعالقات.. مع التقدير
شركات الوزارة كافة

مديرية املوادر املائية / نينوى / لوحة اإلعالنات
قسم احملطات + الرقابة الداخلية + التخطيط

السيد ر. جلنة فتح العطاءات
سكرترية جلنة فتح العطاءات

قسم اإلشراف واملتابعة + القسم القانوني + الصادرة

إعـــالن
قررت جلنة تثبيت امللكية يف بغداد
اجلــديـــدة بتــاريخ 14 / 6 /        
2004 تـأييـد عـائـديـة ومـلكيـة متـام
العـقار املـرقم )8 / 73 م 15 بـزايز
العـضـيلــة( وهــو )دار( بــاسـم
العـراقـي )مجيلــة لفتـة مهـدي
وفاضل لفتـة مهدي( فعلى من له
عالقـة بـالعقـار املـوصـوف أعاله
الطعـن بهذا القـرار خالل ثالثني
يـومًا من اليـوم التالي للنـشر لدى
حمكمة استـئناف بغداد الـرصافة
استنادًا لنص املادة )63( من قانون

التسجيل العقاري املعدل النافذ.
القاضي 

شهاب أمحد ياسني
رئيس جلنة تثبيت امللكية
يف بغداد اجلديدة
2004 / 6 / 22

ء


